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Introdução à 
Programação Neurolinguística 

Programação Neurolinguística (PNL) é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Ela 
estuda os padrões (“programação”) criados pela interação entre o cérebro (“neuro”), a 
linguagem (“linguística”) e o corpo.  

A PNL estuda como o cérebro e a mente funcionam, como criamos nossos pensamentos, 
sentimentos, estados emocionais e comportamentos e como podemos direcionar e 
aperfeiçoar esse processo.  

Como e quando surgiu a PNL 
Para Michael Hall (2008) “Atrás da PNL sustenta-se um respeitável corpo de 

conhecimento. A PNL originou-se de diferentes disciplinas intelectuais as quais foram 
organizadas por dois co-fundadores: Richard Bandler e John Grinder”. 

Há cerca de 40 anos, Richard Bandler estudava matemática e computação na 
Universidade de Santa Cruz na Califórnia. Nos finais de semana trabalhava gravando 
workshops e editando livros para psicólogos como Fritz Perls e ficou muito impressionado com 
a habilidade de comunicação e com os resultados de dois terapeutas com que teve contato, o 
próprio Perls (criador da Gestalt-terapia) e Virgínia Satir (famosa terapeuta de família). Ele 
ficou interessado em aprender o que eles faziam e pediu a ajuda de seu professor de 
linguística, John Grinder, que já havia criado a Gramática Transformacional. 

De acordo com Hall, “Richard sabia que para programar a “mente” mais simples do 
mundo (um computador com botões de liga e desliga) você deve quebrar o comportamento 
em pedaços de componentes e prover sinais claros e não ambíguos sinais para o sistema”. 

Estudando os vídeos, eles começaram a decodificar os padrões de linguagem e de 
comportamento daqueles dois excelentes terapeutas e escreveram o livro A Estrutura da 
Magia (que depois ganha um volume II), mostrando que intervenções terapêuticas de sucesso 
as quais pareciam magia tinham na verdade uma estrutura. Assim foi criado o primeiro 
modelo da PNL, o METAMODELO de linguagem. 

Em seguida, por influência de Gregory Bateson, eles passaram algum tempo estudando 
com Milton Erickson, médico e psicólogo e um dos maiores hipnoterapeutas da história. E 
escreveram outro livro: Os Padrões de Linguagem Hipnótica de Milton Erickson. Erickson 
escreveu o prefácio do livro e comentou que ao trabalhar com hipnose não tinha consciência 
clara de como fazia e dos padrões de linguagem que usava e que foram descritos por Bandler 
e Grinder, dizendo que eles acertaram onde outros haviam falhado. 

Juntamente com as esposas e amigos, que viriam incluir lendas da PNL como Robert Dilts 
e David Gordon, eles formaram um grupo de estudo para aplicar os modelos aprendidos e 
logo, mesmo sem serem terapeutas, começaram a obter os mesmos resultados daqueles a 
quem eles modelaram. Quando resolveram dar um nome para o que estavam fazendo, 
escolheram Programação Neurolinguística. 



 

 

Então a PNL começou como um processo de modelagem. Se alguém faz muito bem uma 
coisa, com a PNL podemos eliciar ou levantar o processo, a estratégia, fazer igual e obter os 
mesmos resultados. 

A PNL logo se expandiu para além do campo da comunicação e da terapia e começou ser 
utilizada no campo de aprendizagem, saúde, criatividade, liderança, gerenciamento, vendas, 
esportes, consultoria e treinamento em empresas. Dos EUA ela se expandiu praticamente 
para o mundo todo. 

Os grandes líderes da PNL na atualidade são: Richard Bandler, John Grinder, Judith 
Deloizier, Robert Dilts e Michael Hall. Dilts, recentemente, vem trabalhando na teoria do 
Campo Unificado da PNL juntando os principais modelos numa grande hipótese teórica. 

Na atualidade, cada vez mais a PNL vem desenvolvendo abordagens GERATIVAS, ou seja, 
voltadas não apenas para que se “resolva” um objetivo específico, mas colocando a pessoa 
em contato com seus recursos e infinitas possibilidades. Bandler ofereceu a “Design Human 
Engineering”, Grinder ofereceu “O Novo Código”, Dilts ofereceu a “Pnl II Gerativa” e Hall 
ofereceu a “Neurosemântica”. 

Definição Formal para Programação 
Neurolinguística (Michael Hall) 

Neuro – refere-se ao sistema nervoso e como este processa informações e codifica-as 
como memórias em nosso corpo e neurologia. Refere-se a experiências na forma em que 
foram imputadas, processadas e ordenadas pelos nossos mecanismos e processos 
neurológicos. 

Linguística – indica que o processo neural da mente vem codificado, ordenado e com 
significado através da linguagem, sistemas de comunicação e vários sistemas simbólicos 
(gramática, matemática, música, ícones). Na PNL falamos de dois sistemas de linguagens 
primárias. Primeiro, a “mente” processa informações em termos de imagens, sons, sensações, 
gostos e cheiros (informação de base sensorial) via “sistemas representacionais”. Segundo, a 
“mente” processa informações pelo sistema de linguagem secundário de símbolos, palavras, 
metáforas etc. 

Programação – refere-se a nossa habilidade para organizar essas partes (vistas, 
sensações, gostos, cheiros, símbolos e palavras) dentro de nosso organismo (mente-corpo) as 
quais, então, nos permitem atingir nossos resultados desejados. Essas partes incluem os 
programas os quais rodamos dentro de nossos cérebros. 

 

Tomar controle da própria mente descreve o coração da PNL. 

 (Adaptado do Livro “The Users’s Manual for the Brain” de Bob G. Bodenhamer e L. 
Michael Hall, 2008) 



 

 

Pressuposições da Programação 
Neurolinguística 

Para Hall e Bodenhamer, para entender o significado de alguma coisa, temos de ter em 
mente o contexto. O contexto original da PNL vem de terapias, sistemas familiares, psicologia 
gestalt de percepções, ciência da computação etc. 

O contexto da PNL tem haver com acessar os padrões e estados mentais e habilidades 
necessárias para o entendimento e produção de comunicações de sucesso e mudanças 
pessoais. 

A PNL se propõe a buscar métodos para tirar as pessoas de suas perspectivas pequenas, 
limitadas, imprecisas e doloridas nas quais se prendem gerando comportamentos 
disfuncionais. Depois, aborda-se ou chega-se ao ponto de mudar o significado limitante 
atribuído o qual as mantém limitadas e na dor, usando recursos como mudanças de 
significado, de referências e enquadramentos, percepções etc. 

Para Hall e Bodenhamer, aceitando a Epistemologia da Semântica Geral, a PNL 
corresponde à proposição Cognitiva – Comportamental na qual, com respeito a coisas dentro 
da psicologia humana, o próprio ato de pensar tem uma importância crucial. Logo, de acordo 
com a forma como mapeamos nossa realidade interna sobre o território faz toda a diferença 
do mundo”. 

A PNL também se baseia no contexto dos recursos. A PNL crê que para haver mudança e 
modelagem da excelência, é necessário muito sentimento de confiança e certeza, o que 
envolve descobrir recursos suficientes para tal, e acessa-se muito flexibilidade, curiosidade, 
senso de possibilidades, desejo de mudar e não há a menor preocupação em se descobrir de 
onde vieram. 

 “Mente” para a PNL é mais que a superfície e o que temos consciência. Com base em 
numerosos experimentos e modelos científicos sobre a neurologia humana, a PNL busca 
acessar essas facetas não conscientes as quais gerem o sistema nervoso autônomo. 

Para Hall e Bodenhamer, “tendo modelado primeiramente Satir e Perls, a PNL determina 
o valor de ver a pessoa como “responsável” (capaz de responder) por sua própria vida ao 
contrário de algumas psicologias as quais veem as pessoas como vítimas de seus treinamentos 
infantis, genética, ordem de nascimento, trauma etc.”. 

Os desenvolvedores da PNL e comunidade não pensam na PNL como uma teoria, mas 
como um modelo. Uma teoria tenta explicar por que um sistema funciona. A PNL 
simplesmente descreve passo a passo como funciona o modelo. 

Hall e Bodenhamer citam Korzybski que “descreveu epistemologia (o campo da filosofia 
que estuda a natureza do conhecimento, suas pressuposições e fundamentos, sua extensão e 
validade) em termos bastante similares. Ele argumenta que uma vez que nos damos conta de 
que não lidamos com a “realidade” diretamente, mas somente de forma indireta via nosso 
sistema nervoso e receptores de sensores. E nós entendemos a diferença fundamental entre 
“mapa” e “território” – então nos damos conta de que nunca podemos “dizer” tudo sobre 



 

 

qualquer coisa – Nós não podemos simplificar território da realidade. Nem nós podemos, via 
nossos poderes humanos – jamais citar princípios fundamentais do universo – nós temos de 
operar linguisticamente e então mentalmente, de “termos indefinidos” e pressuposições. 
Então, para o bem da ciência e da sanidade, Korzybski argumentou que nós tomamos a 
abordagem de anunciar nossos “termos indefinidos” de antemão”. 

Ainda para Hall e Bodenhamer, A PNL faz exatamente isso: anunciando seus “termos 
indefinidos” e crenças indefinidas na lista dos “Pressupostos da PNL”, os quais vieram de 
subjacentes teóricos encontrados nos sistemas dos quais foram modelados: Psicologia da 
Gestalt, Terapia de Sistemas familiares, Comunicação médica-hipnótica Ericksoniana, 
semântica geral, cibernética, sistemas de informação, gramática transformacional, psicologia 
cognitivo-comportamental e Antropologia Batesoniana. 

Pressupostos da Programação Neurolinguística 

Pressupostos sobre o Processo Mental 
•  “O Mapa não é o Território” 

• O significado opera dependente do contexto 

• Nós respeitamos o modelo de mundo de cada pessoa 

• As pessoas respondem de acordo com seus mapas internos 

• Mente e corpo inevitavelmente e inescapavelmente afetam um ao outro 

• As habilidades individuais funcionam com o desenvolvimento e sequenciamento dos 
sistemas representacionais 

Pressupostos sobre o Comportamento e as Respostas 
Humanas 

• Cada comportamento tem utilidade e funcionalidade 

• Pessoa e comportamento descrevem diferentes fenômenos. Nós somos mais que 
nossos comportamentos 

Pressuposições de Comunicação 
• Não há fracassos, só feedback 

• Nós não podemos não comunicar 

• Resistência indica falta de rapport 

• O significado da comunicação está na resposta que obtém 

• A forma como comunicamos afeta nossa percepção e recepção 

• A pessoa com mais flexibilidade exerce a maior influência no sistema 

• Aquele que estabelece o enquadramento da comunicação controla as ações 



 

 

Pressupostos sobre aprendizagem, escolhas e mudança 
• Todas as comunicações devem aumentar as escolhas 

• Humanos tem a habilidade de aprender em uma única tentativa 

• As pessoas fazem as melhores escolhas que podem quando agem 

• As pessoas têm todos os recursos dos quais precisam para ter sucesso 

• Sendo pessoas com responsabilidade (habilidade para responder) podemos lidar com 
o próprio cérebro e controlar os resultados 



 

 

Exercício – Vivenciando os Pressupostos 
1 – Preparação 

Escreva em pedaços de papel o que está escrito em cada círculo acima e coloque no chão 
como está indicado. 

2 – Desafio (Situação Limitante) 

Entre no espaço Situação Limitante e vivencie 
como se fosse agora exatamente o que você 
sente, vê, ouve enquanto ainda se percebe 
nela. Repare se há na sua mente algum diálogo 
interno, alguma sensação, isso que você 
experimenta é a situação limitante. Não o 
contexto. 

3 – Vá para a Meta Posição 

Saia deste espaço para o lado de fora do 
círculo. Chamaremos esse espaço neutro 
vamos chamar de “meta posição”. 

4 – O Mapa não é o Território 

Entre no espaço “O Mapa não é território”. 
Neste espaço você irá questionar como você, 
na situação limitante, experimenta a situação. Como seria se alguém bem diferente de você 
administrasse a situação? Como um cientista da NASA olharia esta situação? Como uma 
senhora idosa xamã indígena lidaria com ela? Escolha três mapas diferentes para 
experimentar a situação de outra maneira. Anote se quiser. 

5 – Onde você foca aumenta 

Seguindo o sentido horário, entre no próximo círculo: “Onde você foca aumenta”. Se você 
pudesse escolher focar em algo melhor, como viveria aquela situação? Deixe sua mente 
encontrar novas possibilidades. 

6 – Você é parte do sistema 

No próximo círculo, “você é parte do sistema”. Observe você na situação limitante enquanto 
percebe qual é a sua contribuição para a manutenção da situação. Deixe vir este 
entendimento e vá registrando. Como o sistema (família, trabalho, comunidade etc.), onde a 
situação limitante ainda ocorre reage a você manifestando-a? 

7 – Intenção positiva 

No espaço da “intenção positiva” observe você na situação limitante enquanto se pergunta: 
“Essa parte que ainda manifesta essa situação limitante quer o que de mais importante para 
mim quando me faz passar por isso”?  

 



 

 

8 – Alternativas e Flexibilidade 

Vá para o espaço seguinte e perceba três alternativas diferentes para agir em relação à 
situação limitante. 

9 – Recursos 

No espaço dos “recursos” olhe para a situação limitante e perceba que recursos estão 
faltando. Que novos recursos você pode acessar para lidar com a situação limitante agora? 
Como poderia manifestá-los? 

10 – Não existe fracasso, só feedback 

Não existe fracasso, tudo é feedback. Se naquela situação você não está conseguindo o 
resultado que quer, faça algo diferente. Na comunicação não existe fracasso. O que você 
aprende passando pela situação desejando aprender com ela? 

11 – Situação Limitante 

Volte para o espaço “Situação Limitante” e perceba agora o que mudou depois de considerar 
cada uma das pressuposições da PNL. 

12 – Aplicar ao Futuro 

Imagine o contexto se repetindo numa situação futura, onde você teria tudo para repetir o 
velho padrão, mas escolhe considerar verdadeiramente o que aprendeu com os pressupostos 
da PNL. O que vai mudar agora? 



 

 

Fonte das Emoções e Estados 
Todos os nossos estados, sentimentos e emoções são criados por uma tétrade:  

Nossa fisiologia (corpo) 

Nossa linguagem (palavras) - o que nós falamos 

O foco de nosso pensamento 

Nossas crenças ou convicções 

O estado emocional em que estamos determina nosso comportamento. 

Nosso estado emocional é de nossa inteira responsabilidade. Quando estamos alegres ou 
tristes, desanimados ou motivados, somos nós que estamos produzindo isso através da 
tétrade, que é a origem do estado. 

Tétrade 

 

 

 

 

 

 

Fonte Causa Efeito 

Fisologia (corpo)
Linguagem (palavra)
Foco (pensamento)
Crença (convicções)

Emoções
Sentimentos

Estado

Comportamento e
Ações



 

 

Modelo da Programação 
Neurolinguística sobre a Percepção e a 
Comunicação 

Sistemas Representacionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando pensamos, “re-presentamos” a informação para nós mesmos, internamente. A 
PNL denomina nossos sentidos de Sistemas Representacionais. Usamos nossos Sistemas 
Representacionais o tempo todo, mas tendemos a usar alguns mais do que outros. Por 
exemplo, muitas pessoas usam o sistema auditivo para conversar consigo mesmas, essa é uma 
maneira de pensar. 

O sistema cinestésico é feito de sensação de equilíbrio, de toque e de nossas emoções. 

O sistema visual é usado para nossas imagens internas, visualização, “sonhar acordado” 
e imaginação. 

O sistema auditivo é usado para ouvir música internamente, falar consigo mesmo e ouvir 
as vozes de outras pessoas. 

Tendemos a ter preferências em nossos sistemas representacionais. Com uma 
preferência visual você pode ter interesse em desenhar, decorar interiores, moda, artes 
visuais, TV e filmes. Com uma preferência auditiva, pode ter interesse em línguas, escrever, 
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sinestesia 

Realidade 
Externa 

gustação 

   olfação 
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Omissão 

Generalização 

  Metaprogramas 

Valores
loresVa
Crença
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Decisões 

Memória  
Memória 
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Representação 
Interna 
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música, treinamentos e discursos. Com a preferência cinestésica, você pode ter interesse em 
esportes, ginástica e atletismo. 

A linguagem que usamos dá pistas para a nossa maneira de pensar. Em PNL palavras 
sensoriais são conhecidas como predicados. Usar palavras do sistema representacional 
principal do cliente é uma maneira eficiente de construir rapport, apresentando a informação 
da maneira que o cliente naturalmente pensa sobre ela, não sendo necessário que ele a 
traduza para a sua própria forma de pensar. 

Experienciamos o mundo, colhemos e juntamos informações usando nossos cinco 
sentidos. 

O sistema representacional que usamos é visível através da nossa linguagem corporal. Ele 
se manifesta em: 

• Postura; 

• Tom de voz; 

• Padrão respiratório; 

• Movimentos oculares. 

  



 

 

Trabalhando Metas 
Programação Neurolinguística e a Roda da Vida 
A roda da vida é uma ferramenta de Coaching, a qual, pode ser muito útil no início da 

formação em programação neurolinguística. Ela nos ajudará não só a perceber, mas, também, 
direcionar nossa atenção para as áreas da vida que mais necessitam de atenção. 

Gradue de zero a cem por cento, cada área de sua vida, de acordo com a sua satisfação 
atual. 
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Boa formulação de objetivos 
1 – A Meta precisa ser formulada em termos positivos (linguagem), o que eu quero ao 

invés do que eu não quero. “Quero pesar 63 quilos!” versus “Quero emagrecer 10 quilos!” 

2 – Depende somente de você e não de outra pessoa. “Quero que minha sogra me trate 
bem!” versus “Quero tratar bem a minha sogra.” A Meta não pode depender de ações alheias.  

3 – Ela deve ser mensurável sensorialmente: O que você vai ver, ouvir e sentir 
especificamente? Como outra pessoa poderia saber? “Quero ser feliz!” Como vai saber que 
conseguiu isso? O que você irá ver, ouvir e sentir?” 

4 – Deve ser contextualizada e temporal. Em que momento e com quem? Qual é o prazo 
para a sua realização? “Quero escrever um livro!” versus “Para quando você quer isso 
pronto?” Dia, mês, ano... 

5 – A Meta preserva aspectos importantes da ecologia pessoal e do sistema. PESSOAL: “O 
que muda na minha vida com a realização desta meta?” – “para alcançar esta meta vai 
comprometer algo que esteja ganhando na situação atual?” – “vale o investimento de tempo, 
energia e dinheiro?” Sistema: “Quem mais poderia ser influenciado pela realização da meta?” 
Uma meta ecológica preserva as intenções positivas do estado atual. 

6 – Tentadora! A Meta deve agir como um imã que nos puxa em direção a ela. Isso 
significa que deve ser muito atraente. De zero a dez o quanto atraente é a sua meta? Isso é 
muito importante! 

7 – Flexível. A flexibilidade é muito importante, pois na prática, muitas vezes acontecem 
coisas que não dependem da gente e que não poderemos seguir aquele percurso programado. 
Sugiro que encontre em você aquela carta coringa que você vai tirar do bolso no memento 
que precisar. Que alternativa escolher, quando você que havia programado “X”, terá que fazer 
“Y”? Exemplo: Você está de regime, e terá que ir a uma festona com o pessoal do seu trabalho. 

8 – Que qualidades você tem que servirão de apoio para o êxito no alcance de sua meta? 
Que experiências de vida apoiadoras te ajudam a conquistar esta meta? Quais recursos você 
tm que te favorecem? Quais recursos você precisa desenvolver?  

9 – Quais as evidências de que você está se aproximando da sua meta? Como sabe que 
está no caminho? (feedback)  



 

 

Meta Esperta 
 

E 

SPECÍFICA: 

Você precisa especificar exatamente o que quer no tempo presente, em uma linguagem 
que use imagens, sons e sensações, para ativar padrões neurológicos que gerem novos 
resultados. A sua meta precisa ser iniciada por você e depender de você. 

 

] O que você quer? Em que contextos? Onde? Quando? Com quem?  

] O que, especificamente, você vai ver? Sentir? Ouvir? Estar fazendo? 

 

S 

ISTÊMICA: 

Você deve considerar o efeito que a realização da sua meta terá em nível sistêmico, isto 
é, como vai combinar com as suas outras metas, como vai afetar outras áreas de sua 
vida, a sua família, o seu ambiente de trabalho etc. 

 

] Como a realização da meta vai afetar a sua vida? O que você vai ganhar? Perder? Ela é 
congruente com seus valores? 

 

P 

OSITIVA: 

A sua meta precisa ser elaborada em termos positivos. Uma meta negativa, do tipo "Eu 
não quero comer demais", cria um ensaio mental desse comportamento.  Também se 
inclui nesta categoria: "Eu quero parar de...”, "Eu quero viver sem...”. 

 

] A minha meta gera imagens daquilo que eu quero ao invés daquilo que não quero? 

 

E 

 

VIDÊNCIA: 

Você precisa ter uma evidência de que conseguiu a sua meta e precisa ter "feedback" 
durante o processo para se auto corrigir. 

 

 
] 

Como vou saber que estou conseguindo me aproximar da minha meta? Que evidência 
vou usar? 

 



 

 

R 

 

ECURSOS: 

Você precisa identificar quais recursos já tem e quais recursos você precisa para levá-
lo do estado atual para o estado desejado. 

 

 

] Que capacidades e recursos eu já tenho para me ajudar a conseguir a minha meta? 
Que outros mais eu preciso? 

 

T 

 

AMANHO: 

A sua meta precisa ser trabalhada com um enfoque de tamanho adequado. A meta 
grande demais precisa ser dividida em áreas a serem trabalhadas separadamente. 

 

 

]
] 

O que me impede de alcançar o objetivo?  

Que efeito positivo a realização desta meta vai gerar na minha vida? 

 

A 

 

LTERNATIVAS: 

A sua meta precisa ter opções no plano de ação. Uma opção é limitada; duas cria 
um dilema e, três, permite a escolha. 

 

 

] Qual é o seu plano de ação? Como você vai lidar com dificuldades ou desafios? 

  

  



 

 

Exercício - Especificação de objetivos 
Cada participante escolherá uma meta significativa a qual irá desenvolver de acordo com os 
critérios de Boa Formulação. Em grupos cada meta já formulada será debatida.  

 

1 -  Qual é o seu objetivo? O que você quer? Em que prazo? (Definir o objetivo em termos positivos, 
iniciado por você mesmo, específico, com contexto (onde, quando e com quem) e tamanho 
adequados). 

  

  

  

  

2 - Como você vai saber que está conseguindo o objetivo e como vai saber que já conseguiu? (Quais 
são as evidências em todos os sistemas sensoriais, isto é, uma representação do objetivo usando 
imagens, sons e sensações: o que você vai estar vendo, ouvindo e sentindo). 

  

  

  

  

3 - O que impede você de alcançar seu objetivo? O que já tentou no passado para conseguir o seu 
objetivo? 

  

  

  

  

4 - Como o objetivo afetará sua vida? O que você poderia ganhar ou perder? Quem mais vai ser 
afetado? Como o objetivo poderia interferir com outras partes da sua vida? O objetivo é congruente 
com seus valores? 

  

  

  

  



 

 

5 - Que capacidades e recursos você já tem para ajudá-lo a conseguir o seu objetivo? Quais outros mais 
você necessita? 

  

  

  

  

6 - O que, especificamente, você vai fazer para realizar esta meta? Qual é seu plano de ação? 
(Especificar um conjunto de operações). 

  

  

  

  

 

  



 

21 

É proibida a utilização desta obra por qualquer meio sem autorização prévia do autor, sujeitando o infrator às penalidades 
da lei, cabendo exclusivamente ao adquirente o uso pessoal do material.  André Percia | www.Ressignificando.com 

 

Rapport (ACUIDADE SENSORIAL) 
O rapport é uma harmonia na comunicação, permitindo que você encontre a outra 

pessoa no modelo que ela tem do mundo. Quando estabelecido é uma dança na qual as 
duas pessoas espelham seu comportamento verbal e não verbal. 

Para obter o rapport você pode espelhar qualquer parte do comportamento da 
outra pessoa, ajustando seu comportamento verbal e não verbal para se mover junto 
com ela, fazendo tudo isso com a discrição, elegância e sutileza, para não penetrar na 
consciência da outra pessoa. O rapport permite que você crie uma ponte até o outro, 
estabelecendo contato em maior nível e maior nível de compreensão. 

Calce os sapatos da outra pessoa, e tente captar quais são os modelos de mundo 
do outro. Assim, de forma intuitiva, estabeleça contato e maior nível de compreensão. 

A grande regra é: acompanhe, acompanhe, acompanhe... e conduza. 

Comportamentos que você pode espelhar 

Respiração Ajuste sua respiração para o mesmo ritmo da respiração da outra 
pessoa 

Postura 
Corporal 

Ajuste seu corpo para combina com a postura do corpo do outro 
ou parte do corpo do outro 

Movimentos 
Corporais 

Espelhe qualquer movimento do corpo que seja constante ou 
característico. Pode imitar gestos com elegância e sutileza. 
Também pode igualar a inclinação, orientação ou os balanços do 
corpo do outro. 

Expressões 
Faciais Levantar sobrancelhas, apertar lábios, enrugar o nariz, etc. 

Qualidades 
Vocais 

Tais como tonalidade, volume, ritmo, velocidade, inflexão, 
hesitação, pontuação, etc. 

Palavras 
Processuais 

Detecte os predicados utilizados pela outra pessoa, e use-os na sua 
própria linguagem. 

Fala Utiliza, com descrição, frases repetitivas ou expressões usadas pela 
outra pessoa, igualando-se ao estilo de falar do outro. 

Espelhamento 
Cruzado 

Use um aspecto do seu comportamento para espelhar um aspecto 
diferente do comportamento do outro. Por exemplo: balançar 
suavemente uma parte do seu corpo no mesmo ritmo da 
respiração do outro. 
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Processo P.C.M. 
(Possibilidade, Capacidade, 
Merecimento) 
 

Possibilidade 

 

Capacidade 

 

Merecimento 

 

Roteiro 

 

Com relação às metas que serão trabalhadas mais adiante, além da Boa Formulação, 
pedimos que trabalhem o Processo PCM, escrevendo: 

É possível?   Sou capaz?   Eu mereço? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Pode-se eliciar uma experiência passada onde o Processo PCM funcionava muito bem – 
ancore como recurso. Em seguida, leve a âncora para o estado atual e/ou futuro – 
“dispare” a âncora dentro de uma meta bem formulada. 

 


