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1espaço 

2espaços 

RESUMO 

Neste trabalho pretende-se tratar o tema Liderança utilizando os conceitos e práticas da 

Programação Neurolinguística com foco direcionado à estratégia Disney (sonhar, planejar, 

criticar). Trabalhar todas as articulações de coaching e feedback dentro dos moldes de 

comunicação estabelecidos pela Programação Neurolinguística, bem como práticas de 

Rapport em Programação Neurolinguística, uso dos sentidos e mapas, gatilhos e formas de 

indução de modo a explorar seu potencial em gestão de pessoas para o universo 

corporativo.  

 

PALAVRAS CHAVES: Liderança, Programação Neurolinguística, Rapport, Comunicação, 

Estratégia Disney. 2espaços 

 

ABSTRACT 

The present study aims to work on the topic of Leadership using the practices and 

concepts of Neuro-linguistic Programing, focusing on the Disney strategy: to dream, to 

plan, to criticize. It also cover all the aspects of articulation within the communication 

model established by Neuro-linguistic Programming, as well as Rapport practices, 

coaching, feedback, the use of the senses and maps, triggers and induction processes, 

 in a way to explore their full potential in people management for the corporate universe.  

 

KEY WORDS: Leadership, Neuro-linguistic Programming, Rapport, Communication, Disney 

strategy.

                                                           
1
 (Bacharel) Graduado em Comunicação Social - Jornalismo – Universidade Tuiuti do Paraná - 2010 - 

daimprensa@oi.com.br 
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INTRODUÇÃO  

 

A comunicação abrange qualquer interação com outras pessoas: conversa formal, 

normal, persuasão, ensino e negociação. Trata-se, portanto, de um laço que envolve 

pelo menos duas pessoas. Uma vez identificado isso, pode-se constatar a 

impossibilidade de uma comunicação efetiva com um ser ou objeto inanimado, pois 

desta forma não existe nenhuma interação reativa.  

Quando as pessoas se comunicam entre si, percebe-se sua reação e torna-se 

natural reagirem de acordo com seus próprios sentimentos e pensamentos naquela 

situação. E uma vez que os seus comportamentos são gerados por reações àquilo 

que enxergam ou mesmo ouvem, podem-se, neste ponto, começar a construir uma 

nuance de empatia. Somente prestando atenção ao outro já é possível se articular 

uma estratégia sobre o que dizer ou fazer em seguida para gerar este elo de 

comunicação efetiva. E o outro, por sua vez, naturalmente reage ao comportamento 

do outro da mesma forma. 

Acredita-se, portanto, que este conceito de integrar-se genuinamente à comunicação 

do outro, por meio de doação no interesse de apreender a informação, seja a base 

fundamental para o sucesso em relacionamentos. Sentir o que o outro quer e 

precisa representa ser o início perfeito para uma gestão de sucesso. Quando se 

torna possível uma sensibilidade que possa prever o sentimento do próximo é 

também possível colocar o outro completamente vulnerável ao seu discurso, uma 

vez que nesta persuasão consiga-se agradar as sensações mais importantes e 

íntimas desse liderado.  

O papel do líder deve ser, portanto, o de utilizar os seus liderados em suas melhores 

performances, ajuda-los nesse processo, possibilitar a realização de seus sonhos, 

incentiva-los em sua criatividade, ajuda-los a planejar e a criticar os seus 

planejamentos a fim de encoraja-los a alimentar seus sonhos. 

Neste trabalho serão descritos alguns exemplos para que se torne de fácil 

entendimento o conteúdo e a complexibilidade do tema proposto. 
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 DESENVOLVIMENTO 

Nesta pesquisa, pretende-se trabalhar as áreas de atuação de liderança fazendo 

uso de recursos da Programação Neurolinguística utilizando o foco na Estratégia 

Disney para coaching de liderados.  

A Programação Neurolinguística é o estudo do comportamento subjetivo do ser 

humano. Foi criada na Universidade da Califórnia na década de 70 tendo início com 

o matemático Richard Bandler e o professor de Linguística Jonh Grinder em parceria 

com Robert Dilts, co-criador da Programação Neurolinguística, que se inspiraram na 

terapeuta familiar Virginia Satir, no especialista da Gestalt Terapia, Fritz Perls e no 

especialista em hipnose Milton Erickson.  

Para entender melhor e atrelar a Programação Neurolinguística nesse universo, 

deve-se começar falando de rapport. O rapport como um significado de relação na 

qual, pretende-se gerar empatia, ou seja, uma aliança de confiança e harmonia 

dentro de um processo de comunicação em que a pessoa fica mais aberta e 

receptiva para interagir, trocar e receber informações. 

Para a Programação Neurolinguística é através do rapport, uma palavra de origem 

francesa, que um momento único de sinergia entre duas pessoas é propiciado, 

tornando ambas mais receptivas ao processo de interação e comunicação. 

Para tanto, longe de uma forma simplista, há que se analisar o rapport em toda a 

sua essência e amplitude. Uma vez que para se estabelecer este grau de relação se 

faz necessária uma serie de atividades em conjunto, composta pelos seguintes 

elementos: Contato Visual, Expressão Facial, Postura Corporal, Equilíbrio 

Emocional, Tom de Voz, Posicionamento do Tempo, Volume da voz, Comunicação 

Verbal e Não-Verbal. 

Você vai à casa de um familiar e lá conhece uma pessoa nova. Por incrível 
que pareça, em menos de meia-hora, vocês já conversam, riem, como se 
fossem velhos amigos. Sabe por que isso acontece? Porque vocês se 
conectaram, criaram empatia de tal modo que o assunto fluiu de forma 
natural. (WWW.IBCCOACHING.COM.BR) Visita realizada dia 20/11/2017 às 
21h. 

http://www.ibccoaching.com.br/
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Nota-se que da mesma forma, assim também acontece em todo e qualquer 

relacionamento, seja ele amoroso, causal em qualquer circunstância, ou mesmo no 

trabalho. Torna-se possível, à primeira vista, gostar ou não de uma pessoa, pelo 

simples modo como foi gerado este rapport e pela forma do outro conectar-se, ou 

não, com a forma de comunicação proposta. 

Entre pessoas muito próximas como cônjuges, irmãos, pais e filhos, por exemplo, 

percebe-se que muitas vezes, apenas com um olhar, ou mesmo um singelo gesto, 

eles conseguem entender e sentir um ao outro, em uma forma de rapport de Alma, 

que transcende muitas formas de relacionamento. 

No âmbito profissional, o rapport é uma das ferramentas mais utilizadas pelas 

empresas no processo de desenvolvimento de profissionais nas mais diversas 

áreas. Para José Roberto Marques, Master Coach Senior Treiner, do Instituto 

Brasileiro de Coaching – IBC, o sucesso do Coach quanto instrumento de trabalho 

se deve ao rapport. Ele defende que, para que a comunicação do Coach possa fluir 

é preciso que este, ao entrar em Rapport, sinta as necessidades do seu Coachee, 

seu modo de agir, observar e se comunicar, para dispor destas informações iniciais 

e oferecer a ele o que busca no processo de Coaching*. 

Diz-se ainda, que sob o aspecto do liderado, significa encontrar empatia com o 

Coach, no seu tom de voz, olhar, forma de expressão facial e corporal, equilíbrio 

emocional. Representa criar confiança e afinidade que lhe permita aproximar-se, 

manter a conexão e o respeito para com seu Coach, e com isso, focar no objetivo 

principal do seu processo de Coaching para desenvolvimento profissional e foco da 

companhia. 

Joseph O’Connor e John Seymour, em seu livro, Introdução à Programação 

Neurolinguística, explanam sobre o círculo da comunicação e apontam a forma de 

reconhecê-lo e respeitá-lo de forma que para existência da empatia se faz 

                                                           
2 * Coaching: coach significa treinar ou ensinar. Além disso, um coach ou coacher é um profissional que exerce o coaching, 

uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. 
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necessário que ao entrar no modelo de mundo do outro, ou no mapa do outro, a sua 

própria integridade seja mantida. Para eles, o Rapport, é essencial para criar uma 

atmosfera de confiança e de participação na qual as pessoas possam reagir 

livremente. 

Seguindo essa premissa, pode-se avaliar que no processo de gestão, antes de 

delegar, solicitar ou ordenar uma atividade ao liderado, torna-se possível construir 

uma atmosfera favorável através dos sentidos e percepções que podem ser 

atribuídas a esse exercício. 

Em um primeiro contato pode-se observar e sentir previamente quem é o liderado 

quanto perfil de comportamento em sua expressão facial, gestual, tom de voz e 

afins. Neste contexto torna-se possível avaliar se a pessoa está sorrindo, 

preocupada, aflita, ansiosa. Torna-se possível observá-la, senti-la, e depois disso 

abordá-la. Acredita-se que a empatia faça com que as pessoas coloquem-se umas 

nos lugares das outras e desta forma possa possibilitar o encontro de uma sintonia 

positiva para o seu contato inicial. Como exemplo, da sintonia sem o uso dessa 

ferramenta rapport, pode-se supor que um liderado extremamente enérgico, prático 

e de voz impostada que chegue a mesa de seu líder e seja recebido por um 

profissional extremamente calmo, de voz suave e com uma comunicação 

exageradamente pausada, inconscientemente possa sentir um verdadeiro choque 

energético que atrapalhe e prejudique a comunicação. Acredita-se, portanto, que 

esse contato poderia ser mais positivo se o líder usasse de empatia e abordasse 

esse liderado com a mesma energia que recebeu, e desta forma estar falando de 

igual para igual. 

Quando se fala em treinamento, workshop, palestra deve se ponderar o fato de que 

a negociação está em absolutamente tudo, veja: se alguém informalmente sugere 

algo a alguém ou mesmo a um cão ou um gato, e esta sugestão é acatada, significa 

que houve ai um processo de negociação. Da mesma forma, para que se possa 

trabalhar negociação com quem quer que seja, há que se vender inicialmente e 

também vender o conhecimento, o cargo, a aparência, a seriedade devida, a 

disciplina. 
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Acredita-se que quando há empatia, um universo de possibilidades se abre, pois 

estaria se trabalhando com uma comunicação limpa, sem julgamentos, sem mácula, 

sem receios. Com a única finalidade de entrar em entendimento com o outro. Isso 

incialmente feito entre o palestrante e seu público. De tal forma se faz necessário 

todo um trabalho anterior a fim de persuadir as pessoas presentes e fazer com que 

elas comprem a ideia. Um ponto importante a se observar é que se pretende neste 

estudo ensinar líderes a serem líderes melhores. De outro modo, não haverá de 

forma alguma a efetividade do treinamento. Dado esse passo, pode-se então partir 

para o nível de interação entre os participantes com o seu próprio público 

futuramente. Nesta linha, pretende-se conseguir uma conexão energética, antes 

mesmo de entrar com o: bom dia, boa tarde, boa noite. Feito isto, pode-se entender 

o caminho da comunicação inicial e, neutralizando essa energia, pode-se abordar o 

cliente, líder ou liderado sem o receio de uma má comunicação. 

Depois de realizada a abordagem, o próximo passo torna-se fazer a sondagem, e 

ainda sem esquecer o rapport, pode-se utilizar a técnica de meta-modelagem, que 

consiste na arte de formular boas perguntas. Isso será utilizado em todo o tempo do 

treinamento de modo a trazer à tona todas as coisas realmente importantes para a 

condução do processo de gestão. Usando de uma linguagem didática pode ser isso 

resumido em realizar perguntas abertas e fechadas: as que propiciam que o ouvinte 

conte uma história, ou as que simplesmente o obrigam a responder em uma única 

palavra. Nesta técnica é preciso conduzir o tempo e também investigar desejo do 

ouvinte, suas expectativas em relação ao futuro, quais são os seus anseios. Nesta 

fase, observa-se que muito mais vale a atenção do gesto ou líder, do que suas 

próprias perguntas, porque o receptor pode deixar escapar informações muito 

importantes sobre a suas aspirações. Quando este começa a falar, é possível prever 

e perceber um universo de possibilidades e sensações que ele deixa escapar, e 

através dos sentidos, com o uso da Programação Neurolinguística tem-se mais uma 

chave de sucesso a utilizar: as sensações. 

Pela simples forma de a pessoa falar, pode-se distinguir a diferença comportamental 

que existe ao se tratar de uma pessoa predominantemente cinestésica, auditiva ou 

visual. Quando se tratam de pessoas que sentem mais as lembranças, cheiros, 
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sensações, temperaturas; pessoas que focam em imagens, percebem cenas, fotos, 

números, cores e pessoas que emudecem e apenas ouvem. Afirma-se que as 

pessoas sejam diferentes umas das outras porque possuem vivências diferentes, 

criações diferentes, doutrinas diferentes, comportamentos diferentes. Isso se deve a 

forma com que esta aprendeu a viver em sociedade, a viver a sua vida. Deste modo, 

ela possui um modelo de condutas e crenças e a esse contexto aplica-se a 

nomenclatura mapas. 

Um mapa consiste em uma direção, um norte, e a Programação Neurolinguística 

prevê que cada indivíduo possui a sua própria concepção de mapa, ou seja, o seu 

próprio direcionamento de caminho. Mas a Programação Neurolinguística não 

possui somente essa premissa, e acredita também em muitas outras máximas: todo 

o comportamento tem uma intenção positiva, se você não sabe qual caminho seguir 

qualquer caminho é um destino, as pessoas respondem às suas próprias 

percepções da realidade, as pessoas fazem as melhores escolhas dadas as 

possibilidades, não é possível isolar, completamente qualquer parte do sistema de 

seu todo, os ambientes e os contextos mudam, se o que você está fazendo não 

resulta no esperado mude o seu comportamento, e outra infinidade de pressupostos. 

Utilizando deste conhecimento acredita-se poder abstrair o julgamento e entender os 

desejos do outro de forma a satisfazer suas necessidades em uma negociação 

eficaz. Pode se fazer destes artifícios o sucesso em gestão de pessoas, oferecendo 

ao colaborador a realização do seu dia a dia e não somente a necessidade de 

trabalhar pelo salário ou a experiência. Mostrar a ele que todas as coisas poder vir a 

ser o caminho para chegar ao seu objetivo. Incentivar, encorajar, acreditar. Em outro 

estudo acredita-se que absolutamente tudo é negociação e é fato que quando se 

fala em negociação, como o próprio nome sugere a base deste processo na íntegra 

se dá por nada mais do que técnica. No entanto, pretende-se aqui atrelar todas 

essas regras ao modelo comportamental de Programação Neurolinguística para 

trazer a estratégia do sonho para a ferramenta de gestão nas empresas. 

Há que se perceber que por trás de um colaborador ou funcionário existe uma 

pessoa. Esta pessoa é um ser único que possui o seu próprio modelo de mundo, 

teve a sua criação baseada na sua história e tem os seus motivos para agir da forma 
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que age. Essa pessoa tem as suas preferências, suas prioridades, seus 

sentimentos, suas frustrações, seus desejos como qualquer outra pessoa. O ponto 

mais importante para se ganhar uma pessoa, é trata-la como ela gostaria de ser 

tratada. Como um ser humano especial. Uma vez que esse fator não seja respeitado 

estarão essas pessoas sujeitas aos ruídos de comunicação, quebras de 

expectativas e falhas de entendimento. Cada pessoa possui três formas de lançar 

informações: dizendo o que disse na íntegra, dizendo o que pensa que está falando 

ou dizendo dando entender o que gostaria de dizer. Da mesma forma para avaliar e 

interpretar informações esta pessoa pode entender o que foi dito na íntegra, o que 

ela achou que disseram ou ainda o que ela desejou ouvir por conveniência e desta 

forma conclui-se que entre duas pessoas existem nada menos do que seis pessoas 

dialogando.  Isso explica em parte a teoria de Albert Merabian que descobriu que 

sobre a comunicação, sete por cento é o que você diz, trinta e oito por cento é como 

você diz e cinquenta e cinco por cento é expressão corporal. 

Então, depois de feita a aliança no rapport, chega o momento de partir para a 

argumentação baseada na percepção dos sentidos. Chega o momento de encorajar 

o sonho e neste processo o mais eficaz pode ser o metamodelo de linguagem para 

instigar o sonho, argumentar os motivos de se sonhar, questionar todos os sonhos, 

verdades, desejos, desafios e se propor a imaginar como seria se tudo isso 

realmente estivesse acontecendo agora. Um mundo de criatividade por parte do 

gestor pode ser utilizado nesse processo: pode-se trabalhar com desenho, colagem, 

diálogo interno e externo, exercícios de respiração e meditação, teatro, dança e o 

que mais a mente permitir. Passado esse ponto é hora de conversar sobre 

absolutamente todo o sonho ser possível.  

Neste estudo a prática do sonho se faz através dos sentidos e deste modo é 

possível utilizar qualquer meio para exemplificar a comunicação efetiva com uma 

pessoa predominantemente visual, cinestésica ou auditiva, e neste caso o meio será 

um automóvel dos sonhos para um colaborador auditivo: “este veículo é tão 

silencioso que o senhor somente sabe que o carro está ligado pelas luzes do painel, 

o senhor pode regular o volume dos alertas de porta aberta, marcha engatada, os 

vidros tratados possibilitam completo isolamento dos sons exteriores ao veículo, 
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ouça o que temos a dizer! Escute o som desse motor! As pessoas falarão bem de 

você, seu nome ecoará entre os outros e quanto às especificações do produto, 

tenho certeza de que ouviu e captou com clareza”. Esse modelo de linguagem se 

aproxima dos anseios interiores desse colaborador e isso propicia que a 

comunicação seja mais agradável e que o colaborador tenha a impressão de que o 

gestor está lendo os seus pensamentos. Essa negociação tende a fluir naturalmente 

sem tropeços e o colaborador tende a permanecer no encantamento de uma boa 

comunicação. Isso porque, trata-se de um diálogo extremamente agradável para ele. 

De alguma forma muito particular esse discurso massageia os seus sentidos atraído 

pelo principal sentido dele: o auditivo. Ao passo que para o exemplo de um ouvinte 

cinestésico, essa argumentação, se daria cem por cento, ineficaz e para tanto ela 

teria que ser adequada para esse outro ouvinte alvo em específico de modo que se 

possa obter o mesmo resultado. Uma pessoa predominantemente cinestésica possui 

apego maior aos sentimentos e sensações, lembranças gostosas, cheiros, conforto 

e nesse caso a argumentação correta deve se pautar por isso e o discurso precisa 

valorizar esses pontos: “esse veículo possui um amplo e agradável espaço interno 

que propicia conforto para você e também para os demais passageiros, vamos 

entrar, segure o volante, sinta o banco e os pedais, você pode regular a altura e a 

temperatura do banco bem como a temperatura do carro todo. Esse cheirinho de 

carro novo é uma delícia, vamos dar uma volta? Posso sentir sua satisfação levando 

seus parentes e amigos para um passeio nessa maravilha”. Perceba que o processo 

de comunicação entre uma pessoa e outra é completamente diferente em sua 

apresentação e, no entanto, é idêntico no resultado quando se trata de fazer com 

que o diálogo flua sem tropeços e fazer com que a pessoa tenha a impressão de 

estar recebendo a melhor atenção de sua vida. Há que lembrar que existe apenas 

um gestor aqui e um único modelo de carro apresentado, de modo que o que muda 

é apenas a comunicação eficaz para pessoas diferentes. 

Torna-se agora evidente que para o terceiro modelo que é uma pessoa 

predominantemente visual essas argumentações não sejam muito adequadas e 

dessa forma elas precisam ser adequadas a um tipo de pessoa que observa tudo, é 

apegada a aparência, organização e deve-se o tempo todo ficar muito atento para 

aonde os olhos dela focam, pois esse é o seu interesse visual. Um simples adesivo 
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no carro pode estragar ou aumentar a sua boa percepção. O discurso para esse 

cliente se dá por: “gosta da cor? Temos todas as opções de cores, veja como o 

design do carro é arrojado, as bordas laterais podem sofrer alterações de cor e 

tamanho, temos acessórios para acrescentar a esse modelo e dar ao carro a 

aparência que mais lhe agradar, observe o interior, veja como o painel desse carro é 

completo, e totalmente digital, para facilitar a visualização das informações. Todos 

os comandos o carro possuem atalho no volante para melhorar seu campo de visão, 

esse automóvel possui diversos compartimentos para guardar objetos, espelhos nos 

para-sois e opção de teto solar para você ter mais ampla visão do exterior do 

veículo”.  

Uma vez entendido como funcionam os sentidos é hora de enquadra-los no modelo 

imagético do sonho. Neste experimento deve-se supor que um colaborador em 

específico tenha um sonho que é uma mansão. O gestor começará então o 

processo de metamodelagem questionando informações sobre isso. Em uma 

situação hipotética tem-se o diálogo a seguir: P. _Como é esta casa? R. Linda, 

grande, toda branca, com jardim. P. _Fale mais sobre ela, o que gosta mais nela? R. 

_Ela tem cheiro de flores suaves, me sinto em paz dentro dela, posso sentir que 

estou seguro aqui, Tem uma piscina muito gostosa e muito espaço para correr e 

sentir-se livre. 

Neste diálogo você é capaz de identificar se esta pessoa é predominantemente 

visual, auditiva ou cinestésica? Se você acredita que se trata de uma pessoa 

cinestésica você acertou. Isso se dá pelo discurso que ela própria usa (eu sinto, 

gostosa, ser livre). Esta pessoa faz a maior parte das ralações com a casa através 

do sentir e isso me leva a crer que o caminho para a condução do sonho dela se 

dará por meio da cinestesia. 

Quando se fala em estratégia Disney, se fala na estratégia que Walter Elias Disney 

utilizava para a elaboração de seus filmes. Walter criador do Mikey Mouse, Pinóchio, 

Fantasia, Bambi, Peter Pan, Cinderela, A Dama e o Vagabundo dentre outros fez 

fortunas incontáveis dando vazão aos seus sonhos apostando no universo criativo 

para realizar seus filmes. Mesmo sem pensar em uma técnica ou estratégia, Disney 

conduzia sua vida e seu trabalho de forma tão eficaz que mais tarde isso viria a se 
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tornar um modelo conhecido de gestão estratégica por meio de uma estruturação 

entre o sonho e conduta de Walt Disney e associações e dissociações da psicologia. 

Para ele o sonho deveria ser visto sempre como o supremo sagrado. Nesta 

premissa o sonho não precisa necessariamente ter tamanho, nem medida, nem 

possibilidades, nem valores, o sonho deve ser simplesmente livre para ser sonhado. 

Outro ponto importante é que o sonho sempre é realizável não existindo, de forma 

alguma, sonho qualquer que não possa tornar-se realidade. Conta-se que Disney 

possuía uma peça em sua residência em Hollywood onde foi morar no final do ano 

de 1923. Ninguém além dele próprio tinha acesso a esse aposento e ali ele 

guardava uma porção de coisas, desde brinquedos, fotos, livros, bicicletas, piano, 

medalhas, discos, revistas a móveis quebrados e outros fragmentos. 

 

 Com 18 (dezoito) anos de idade Walt retornou a Kansas City, onde 

iniciou sua carreira como cartunista de propaganda, trabalhando em um 

estúdio pequeno denominado Gray Advertising Company, onde conheceu 

Ubbe Iwerks, que posteriormente tornou-se o seu mais importante associado 

no início da sua carreira, posto que posteriormente passaram a produzir os 

seus próprios filmes denominados de Newman Laugh-o-Grams. Walt - no 

início da sua carreira - também produziu filmes publicitários de animação para 

a empresa Kansas City Film. HTTP://WWW.VIAJANDOPARAORLANDO.COM/ 

PARQUES/DISNEY/WALTERELIASDISNEY.PHP.  Visita realizada dia 19/11/2016 às 23h. 

 

Algumas pessoas acreditam que este aposento viria a ser o quarto do Tio Patinhas, 

o pato avarento e muito rico criado por Disney em 1947. Coincidentemente o pato 

também possuía um aposento em sua casa onde guardava toda a sua fortuna desde 

o primeiro centavo de dólar que ganhou. Uguinho, Zezinho, Luizinho e Pato Donald 

sempre tentavam suas investidas sem sucesso para adentrar ao cômodo mas nunca 

conseguiam. Da mesma forma, Disney não permitia que entrassem nesse quarto 

alegando que toda a sua fortuna estaria ali. Este era o quarto do sonho. Para ele 

suas coisas, coisas que muitos intitulariam de bugiganga, eram o seu tesouro, suas 
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ferramentas de criatividade. Quando ele estava neste cômodo, suas coisas criavam 

vida e ele começava a escrever suas histórias. 

 

 Graças ao empenho e a criatividade de Walt Disney, em 17 de julho 

de 1955, a Disneyland abriu as suas portas para o público - ao custo de 17 

milhões de dólares, cujo investimento rapidamente decuplicou - o parque 

contou com mais de 30.000 (trezentos mil) convidados na data da sua 

inauguração.HTTP://WWW.VIAJANDOPARAORLANDO.COM/MARQUES/DISNEY/WALTERE

LIASDISNEY.PHP. Visita realizada dia 19/11/2016 às 23h. 

 

Para Walter o sonho deve criar vida, ser incentivado, planejado e executado. Então 

quando ele saia de seu universo particular cheio de ideias e histórias ele ia se 

encontrar com a equipe de planejamento. Esta seria a responsável por planejar o 

sonho sem qualquer restrição. O que fazer para fazer isto se tornar real! Assim era 

feito o planejamento, cem por cento, focado em encorajar o sonho. Todas as 

possibilidades de realização desse projeto deveriam estar contidas ali. Dalí deveria 

sair uma estratégia pronta para realização do sonho. 

O fato é que não é possível muitas vezes, ou, em todas as vezes, imaginar e 

simplesmente fazer acontecer, mas esta foi a ordem dada e ele precisa ser 

cumprida. O sonho precisa se realizar! Para tanto, Walter prevê um terceiro passo e 

leva o seu planejamento para a equipe de críticos. A função desta equipe é criticar, 

porém o planejamento e não o sonho. É muito importante que o sonho jamais seja 

invadido e nesse ponto deve-se lembrar de todo o passado, pois se faz necessário 

compreender que o objetivo de todos os envolvidos e a realização do sonho em si. 

Nesta fase então o crítico observa que algo do planejamento é impraticável e aponta 

isso no plano. Lembrando que podem ser vários pontos. Cabe ao planejamento 

retornar para os seus e planejar novamente a estratégia. Depois de pronto, volta ao 

crítico e esse processo continua até se obter um planejamento possível em direção 

ao sonho. Devemos entender um pouco disso na fisiologia. 
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Acima, mostra-se um esquema baseado no, Meta espelho do livro Manual de Programação Neurolinguística. Pgs. 40-42 

Para entender o processo da estratégia deve-se transpor o indivíduo para as 

respectivas posições. Supondo que uma pessoa treine a estratégia consigo própria 

ela deve observar as fases em questão e se colocar nesta cena começando, 

obviamente pela metaposição. Muitas pessoas utilizam a psicogeografia para este 

exercício, o que neste caso poderiam ser quatro bambolês para representar 

fisicamente os estados. Eles devem ser dispostos no chão como sugere a figura e a 

pessoa em questão entra nesses círculos para que o processo físico ajude o mental 

a entrar nesse campo imagético e vibrar esta energia. 

Estando dentro do circulo metaposição é feito todo o questionamento dos anseios, 

perspectivas, desejos, sonhos, razões e afins para identificar objetivos. Este é o 

campo do observador, um mero espectador com visibilidade para o sonho, o 

planejamento e a crítica. Tendo isso feito a pessoa entra no circulo do sonho e a ela 

é questionado o seu sentimento, uma vez que isso já é concreto. Pede-se que a 

pessoa se imagine nesta condição, cheiro, sabor, temperatura, respiração, 

sentimento de realização, poder e conduz-se um processo de vibração deste campo 
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imagético que é o sonho. Neste momento fazemos as observações de postura e 

será simples perceber um sorriso fácil, uma leveza nos ombros, uma realização 

absoluta, uma postura ereta, um prazer incontido. Feito isso, pedimos que a pessoa 

saia deste círculo e volta para o círculo do observador. É hora de metamodelar outra 

vez: como você estava se sentindo naquela posição? Quanto você deseja conseguir 

isso? O que te impede de alcançar esse objetivo? As perguntas são de livre escolha, 

mas o intuito delas precisa ser: fazer com que a pessoa reflita possibilidades de 

conseguir galgar o objetivo. Qualquer coisa fora disso deve ser descartada. 

 A atenção volta-se para o círculo do realista, também conhecido como o planejador. 

Estando a pessoa dentro do círculo devemos questionar as necessidades de ação. 

Faz-se aqui um elaborado planejamento de ações que viabilizem o sonho. Vale 

lembrar que a psicogeografia com bambolês é apenas um, dos, caminho para o 

exercício, mas também podemos usar outros: salas, por exemplo. Neste momento 

também é imprescindível que se avalie a postura corporal, gestual, fisiológica da 

pessoa. Observa-se aqui uma musculatura mais contida, olhos podem estar 

semifechados, testa enrugada e outras posições nem tanto confortáveis. É natural 

porque ainda não se acredita aqui na possibilidade garantida do sonho. Não deixa 

de ser um momento “pé no chão” em que a razão o priva da liberdade absoluta. Há 

um trabalho sério a fazer aqui: planejar, escrever, listar, definir, levantar 

necessidades. Feito isto, pede-se a pessoa que deixe o círculo do planejamento e 

retorne ao metaposição. Novamente faz-se uma série de perguntas e solicita-se que 

a pessoa se observe nas duas posições propostas até então: qual a diferença entre 

as duas? De que forma você se sente quando está com a responsabilidade de fazer 

acontecer o seu objetivo? Quanto isso importa para você? Quais a s sensações de 

ambos se comparados? Depois disso chega o momento em que a pessoa deve 

encara o crítico. Este fatalmente é o momento mais delicado de todos uma vez que, 

para grande parte das pessoas, o crítico é observado como o impeditivo, a 

impossibilidade, a reprovação, a negativa. Porém é fato que muitas vezes isso seja 

verdade levando-se em conta que a função do crítico é criticar. O medo das 

pessoas, entretanto não é nem basicamente a crítica, mas o medo de não saber 

lidar com elas. Grande parte das pessoas possuem dificuldade de receber um 
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feedback sem levar isso para o lado pessoal e isso é um ponto muito importante a 

ser observado. 

Para elucidar um pouco este passo do exercício é preciso lembrar-se de uma 

importante ferramenta da PNL: níveis neurológicos. Os níveis neurológicos definem 

em que estágios estão concentrados nossos objetivos, comportamentos, desejos, 

sentimentos e nos ajudam a organizar essas linhas de pensamentos para buscar o 

que denomina ser “indivíduo integralizado”. É um conjunto de informações sobre si 

mesmo que facilitará o seu planejamento em relação aos seus objetivos. 

 

Quadro baseado nos Recursos em Níveis Neurológicos do livro Manual de Programação Neurolinguística. Pg.288 
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Além de ser uma ferramenta de planejamento este modelo irá ajudar na assimilação 

de um feedback de forma que se possa entender em que níveis neurológicos os 

apontamentos podem interferir no seu “eu” pessoal ou no seu universo particular. 

Por exemplo: a começar sempre pelo ambiente questiona-se onde/aonde, quando 

se deseja que aconteça este algo ou alguma coisa. Pode ser internamente, na sua 

casa, no seu trabalho, em outro país e também precisa se apontar uma data que 

pode ser hoje, amanhã, daqui há dez anos. E em seguida, tendo as respostas pode-

se seguir para o comportamento. A pergunta é: o que eu estou fazendo para chegar 

mais perto do meu desejo? Respondido isso se faz necessário levantar quais são as 

capacidades, ou, de que forma pode-se operacionalizar isso com as ferramentas 

práticas. Que capacidades essa pessoa possui para realizar o objetivo e como 

exatamente ela vai fazer para consegui-lo. 

Depois disso devem-se trabalhar as crenças, não no sentido religioso, mas no 

sentido pessoal: por que se quer fazer isso? O que isso significa para esta pessoa? 

Ela acredita que consegue? Ele acredita que não vai dar certo? As crenças salvam e 

derrubam o ser humano por ser a capacidade de acreditar na possibilidade e 

também na impossibilidade. Outro ponto importante sobre crenças a ser observado 

é que crenças podem ser mudadas a qualquer momento se dada uma razão 

coerente, por exemplo: a criança acredita que o coelhinho da páscoa seja o 

responsável pela produção dos ovos de chocolate. Muito bem, esta é uma crença 

desenvolvida na criança e para ela isso é uma verdade até chegar o dia em que seja 

permitido que ela tenha conhecimento, da verdade, de que o Papai e a Mamãe são 

os responsáveis pela compra dos ovos e montagem da cesta de páscoa. Explicado 

isso, a criança entende que na verdade precisava mudar o modo de ver as coisas 

porque o espírito da Páscoa para a criança que sonha é diferente para o adulto que 

passou a enxergar esse cenário de outra forma. Contudo, devemos analisar que 

crenças é um universo à parte na PNL merecendo um estudo único e particular 

deste tema.  

No próximo passo encontra-se a identidade: quem? É a pergunta aqui. Mas “quem” 

em toda a essência do ser questionador. E para quem. (para mim, quem é esse 

mim?) Com esta reflexão é que se tem outro ponto muito particular de importância e 
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delicadeza ao tratar porque para a PNL as pessoas são o que acreditam ser. Isso 

significa que suas crenças estão relacionadas diretamente à sua identidade e isso 

se torna demasiadamente sério quando se tomam decisões erradas aqui. Isso 

porque alguém escolhe quem quer ser em sua essência não admitindo que as 

coisas tomem proporções que vão contra a sua moral, por exemplo. Contra qualquer 

visão de mapa desta pessoa, seja a sua ética, seus costumes, sua religião. Quem é 

ela? Negra, loira, magra, gorda, rica, pobre, burra, esperta, bonita, feia e por ai a 

fora porque são infindáveis os adjetivos que podem se somar a esta equação. No 

entanto quando se pede para definir tais adjetivos, em geral eles perdem sua 

importância inicial porque se tem um divisor muito importante aqui: identidade não 

pode ser mudada (uma pessoa é simplesmente o que é). Ele é mortal. Ou seja: 

adjetivo de dois gêneros 1. suscetível à morte ('cessação da vida'). 2. que mata ou 

pode matar; letal. Ele pode ser imortal em vida? Se não, acabou! Ele é mesmo 

mortal. 

Ele é gordo! Ou seja: adjetivo 1. que tem gordura ('tecido adiposo') ou tem uma 

quantidade de gordura acima da usual; obeso, cheio, corpulento. 2. que contém 

gordura ('qualquer dos compostos') na sua composição; gordurento, gorduroso, 

oleoso, graxento. "pastel gordo." Assim sendo, pode se dizer que uma moça magra 

que possui pele oleosa é gorda? Pode-se dizer que um cabelo oleoso é gordo? E 

mesmo se considerar somente do adjetivo corporal volume adiposo, qual seria o 

volume ideal? Quem é a pessoa mais gorda que se conhece? E a pergunta mais 

importante: ele poderia ser magro? Se sim estamos falando de crença e não de 

identidade. 

Destaca-se nesse processo também a parte que é importante para o feedback: 

qualquer negativa ou crítica que de qualquer forma que alguém seja capaz de 

reverter ou modicar não pode ser levada para o lado pessoal porque ninguém está 

dizendo que ele é essencialmente e sim que possui capacidades de transformação. 

E finalmente entramos no campo da espiritualidade, ou, para quem mais eu quero o 

meu objetivo. Quem ou quantas pessoas se beneficiarão dele e de que forma isso 

pode acontecer. É neste campo que vai observar se o objetivo é ecológico, não no 

sentido preservação da natureza, mas do universo. Vê-se aqui se o objetivo 
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transformará positivamente não somente a pessoa em questão, mas também o meio 

em que está inserida. O impacto positivo ou negativo disso. 

O crítico chega muitas vezes sorrateiro e sem sequer ser convidado. Cabe a ele 

colocar aquela pulga atrás da orelha, aquele tom de pessimismo, descrédito e 

amargor. Ele muitas vezes faz você desistir das coisas antes mesmo de tentar. E é 

chegado o momento de enfrenta-lo no círculo do crítico. Pede-se então para a 

pessoa entrar no círculo do crítico e pede que ela fale com franqueza tudo o que 

pode dar errado no planejamento (no planejamento). Obviamente que o critico deve 

apontar as falhas não para impedir o planejamento, mas, sim para alertá-lo de 

pontos não possíveis no momento e por que razão. Todas essas informações devem 

ser acolhidas, respeitadas e agradecidas. Há que se observar a fisiologia da pessoa 

no círculo. Solicitar que a pessoa saia do círculo e volte para a posição de 

metamodelo e lhe sejam, nesse momento, retomados os questionamentos: como se 

vê naquela situação? Como se sente nesta situação em que é possível mediar os 

outros três estados? E assim segue a condução do exercício devolvendo para o 

planejamento os apontamentos do crítico e readequando o plano de ação. A ideia 

agora é satisfazer o crítico. Feito isso, leva-se novamente para o crítico e apresenta 

as modificações. 

Tendo um acordo, tem-se um plano de ação elaborado dentro dos níveis 

neurológicos, mas um plano de ação será somente um plano se não for 

acompanhado, observado e direcionado. Para tanto é necessário se estabelecer 

prazos e tópicos para facilitar o acompanhamento e o mais importante: dar 

continuidade e alimentar o moral da equipe cotidianamente. 

O comportamental direcionado certo para o gestor é de sumo importância e todas as 

aplicações dos modelos de linguagem, mapas, rapport, espelhamento devem ser 

aplicados em um módulo anterior para os gestores de pessoas de qualquer 

empresa. Desta forma, o modelo comportamental entra com o essencial para se 

trabalhar a estima e autoconhecimento do profissional que irá multiplicar esse 

conhecimento. Para isso utilizam-se exercícios práticos, dinâmicas de grupo e outros 

recursos para se trabalhar o autoconhecimento e o altruísmo. 
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Trabalhando quebras de paradigmas, desmistificando crenças negativas e 

conhecendo melhor as características do cérebro humano é possível adquirir a 

segurança necessária para um bom processo de condução de uma gestão eficaz. A 

Programação Neurolinguística prevê que todo o ser humano possui todas as 

condições para realizar qualquer coisa e da mesma forma acredita que as pessoas 

possam se boicotar com a mesma facilidade. Tudo está ligado ao relacionamento do 

homem com a mente e o espírito, bem como a forma com que as pessoas 

direcionam o seu pensamento. Pensar muito sobre o passado pode causar 

depressão e pensar muito no futuro pode causar ansiedade e hipertensão. O 

cérebro humano é uma máquina fantástica que trabalha sem cessar. Trata-se de um 

mecanismo perfeito, mas tão complexo que as pessoas possuem vasta dificuldade 

em lidar com ele ou em acompanha-lo. 

O cérebro omite informações, distorce informações, generaliza situações, confunde 

os fatos, não distingue quando um evento é real ou não, mas longe de ser um vilão é 

algo que se bem usado, pode proporcionar curas emocionais, libertações mentais e 

ser o melhor aliado para uma vida melhor estando o corpo e a mente, saudáveis. 

O ser humano nas variações pensar, sentir e querer possuem três sistemas 

distintos: Sistema Neurosensorial que é o “eu”, o pensar onde o mundo exterior 

desmaterializa e se torna imagem interior, como uma fotografia, uma tela mental; 

Sistema Rítmico que é o sentir, onde existem as polaridades como simpatia e 

antipatia e está constantemente em troca com o mundo interior e exterior. É a ponte 

entre o pensar e o último Sistema que é o Metabólico ou o querer, onde se 

manifesta o agir e a imagem interior se materializa no mundo exterior. 

Em um cenário prático, observa-se o ser individual com mente e emoções em seu 

interior e o seu corpo físico no exterior, mas no coletivo esse mesmo ser individual 

terá em seu interior crenças e culturas e no seu exterior a estrutura social. As 

pessoas agem por impulso escolhendo seus objetivos de acordo com seus próprios 

mapas que por sua vez vão se construindo por somas de traumas, pouca aceitação, 

frustração, solidão, experiências negativas. E as pessoas expressam esses sinais 

pelo seu comportamento, tom de voz, pelas roupas a vestir, olhar, gesto e outra 

infinidade de sinais. Dadas às circunstâncias, tornam-se, para uns, a realização de 
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algumas atividades, mais fácil ou difícil, do que para outras. Nesse pensar, cabe a 

proposição de tratamento para sanar ou minimizar esses pontos. A Programação 

Neurolinguística traz nesse sentido a possibilidade de parar para refletir sobre os 

pontos que prejudicam as práticas diárias, criar novas possibilidades de agir frente 

aos obstáculos, modificar crenças negativas e até mesmo curar fisicamente doenças 

ligadas ao estresse e ao emocional. 

Entender o comportamento humano, portanto, possibilita se criar estratégias para 

conduzir pessoas a melhores práticas de modo que elas mesmas possam usar de 

seus pontos fortes para progredir e valorizar menos seus pontos fracos para não se 

boicotar, se travar, desistir ou mesmo não conseguir atingir um objetivo a ela mesma 

proposto. A isso também se dá o nome de coaching, bastante utilizado nas 

organizações como modelo de gestão para a obtenção de melhores práticas 

resultados e relacionamentos internos. Desta forma, tem-se a Programação 

Neurolinguística aplicada de forma indireta, uma vez que não existe uma condução 

específica, uma normativa do que se deve ou não fazer: isso cabe à própria pessoa 

escolher. No trabalho de coaching o que se faz é instigar que as pessoas 

identifiquem por si só o que se poderia fazer e como fazer utilizando seus pontos 

fortes, sua própria criatividade e principalmente a sua liberdade de escolha. O 

cérebro humano em sua intensa complexidade aponta situações inusitadas como: 

conflitos internos, choques de realidades, desejos, fatos, lembranças, e assim por 

diante. Isso é inerente ao ser humano, independente de sua ética ou de sua moral. 

Para tanto, se faz tão necessário se abster do julgamento. 

A ética, do ponto de vista da Filosofia, é uma ciência que estuda os valores e 

princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Em contrapartida a Moral tem a 

ver com os valores que regem a ação humana enquanto inserida na convivência 

social, tendo dessa forma um caráter normativo, pois ela depende da liberdade. 

Assim pode se diferenciar os dois de modo que a ética nada mais é do que o que se 

espera do indivíduo quanto coletivo e a moral é o que o indivíduo espera dele 

próprio no seu pessoal. 

Trazendo isso para a Programação Neurolinguística torna-se mais fácil compreender 

o comportamento quando se entende que o cérebro humano é dividido em quatro 
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partes distintas: cérebro primitivo, que corresponde a sua autopreservação, 

agressão, instinto de sobrevivência; Cérebro intermediário, que corresponde às suas 

emoções ou também conhecido como sistema límbico; Cérebro racional, que 

corresponde às tarefas intelectuais. Ele é também conhecido como neopálio ou 

neocortex e Lobos Frontais, que correspondem a empatia, o amor, a compaixão, 

também conhecido como Crianças Índigo. 

Por esse norte, pode-se avaliar que quando se está diante de um comportamento 

ético, normalmente se interage com o cérebro racional para se criar o 

comportamento, mas a moral está presente fortemente em seu interior tendo o seu 

estímulo por outra parte do cérebro que pode ser qualquer uma das outras três, 

exemplo: se um indivíduo caminhando encontra um anel, se abaixa e o detém em 

seu poder ele fatalmente receberá informações de todos os lados do cérebro para se 

organizar e decidir o que ele irá fazer com esse objeto. Ele pode pensar em querer 

ficar com ele e assim estar usando de sua moral, acatando o seu desejo pessoal 

para fazer a sua própria escolha. Em contrapartida ele pode inicialmente avaliar que 

o objeto possa ser algo de valor sentimental muito maior para a pessoa que o 

perdeu e o seu primeiro desejo seja o de procurar o dono para devolução. Ou ele 

ainda pode ter primeiramente decidido que ficaria com o anel para si, no entanto ao 

se levantar observou uma placa amarela com a informação de que o ambiente era 

monitorado por câmeras e neste momento, tão somente neste, ele reavaliou a 

situação, também as consequências e decidiu buscar uma forma de devolução. 

Esse comportamento esta regido no mapa mental de cada ser humano e a cada um 

cabe um comportamento diferente, a cada sociedade cabe um comportamento 

diferente. Nesse cunho há que se pensar que uma pessoa individualista em demasia 

pode não ser uma pessoa necessariamente má, mas pode ser uma pessoa pouco 

exposta a empatia, pouco exposta a dividir e desta forma o julgamento não a 

ajudará, mas sim o direcionamento e a exposição a novos mapas, novas escolhas e 

novas consequências. 

A transformação do ser humano se dá internamente e a proposta da Programação 

Neurolinguística é que por meio de estudos e práticas de exercícios isso aconteça 

gradativamente trazendo essas transformações por meio de desprogramações e 
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novas programações que permitam mais escolhas para o bem pessoal, coletivo e 

universal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a estratégia do sonho não deixa de ser também caminhar por esta estrada 

passo a passo a fim de chegar ao objetivo final que é a entrega deste trabalho. Toda 

a condução desse material se baseou na estratégia Disney desde a pesquisa, a 

utilização do conhecimento adquirido em PNL anteriormente até a possibilidade de 

alcançar um grande número de pessoas e buscar a melhora de muitos ambientes de 

trabalho por meio de uma gestão assistida e encorajada por parte dos líderes e 

gestores. 

Passar pelo entendimento deste tema é de fato perceber o quanto transcende a 

comunicação além da percepção obtida uma vez que a comunicação não se dá 

apenas por meio das palavras, mas também pelo modo com que tratamos as 

pessoas a nossa volta, entendendo sem julgamento suas linhas de pensamento e 

seus comportamentos. Podemos realmente nos sintonizar com o outro pelo tom de 

nossa voz, uma postura corporal, gestos ou simples expressões. Constata-se, 

portanto, que é realmente impossível não se comunicar e que de alguma forma uma 

mensagem é sempre transmitida, ainda que nada se pronuncie, ainda que duas 

pessoas estejam imóveis, uma à frente da outra. 

Sem julgamento, é possível entender a necessidade do outro, apreender a 

necessidade do outro e ajudar no planejamento da realização de um sonho de 

alguém. 
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ANEXO 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLETA DE WALTER ELIAS DISNEY 

Walter Elias Disney nasceu em Chicago - Illinois, no dia 05 de dezembro de 1901, 

filho de Elias Disney, um empreiteiro de origem irlandês-canadense e Flora Call 

Disney, de descendência germano-americana, era professora primária. Os pais de 

Walt tiveram cinco filhos, quatro meninos e uma menina. 

Com apenas 05 (cinco) anos de idade, Walt foi morar com a família em uma fazenda 

situada em Marceline, Missouri, época em que Walt começou a esboçar os seus 

primeiros desenhos que vendia aos seus vizinhos já quando tinha apenas 07 (sete) 

anos de idade. No colégio McKinley em Chicago, Walt dividiu a sua atenção entre o 

desenho e a fotografia, contribuindo com ambos para o jornal da escola. 

Walt jamais teve qualquer apoio dos pais com relação ao desenvolvimento do seu 

talento na arte de desenhar. Contudo, mesmo assim teve permissão aos 14 

(quatorze) anos de idade para ter aulas no Kansas City Art Institute. 

Em 1918, Walt tentou se alistar no serviço militar, mas acabou sendo rejeitado por 

ter apenas 16 (dezesseis) anos, razão pela qual ingressou na Cruz Vermelha sendo 

enviado para outros países, sendo que passou um ano dirigindo uma ambulância e 

conduzindo oficiais da Cruz Vermelha. Detalhe, a ambulância que dirigia era 

camuflada, mas apresentava alguns desenhos e quadrinhos. 

Já com 18 (dezoito) anos de idade Walt retornou a Kansas City, onde iniciou sua 

carreira como cartunista de propaganda, trabalhando em um estúdio pequeno 

denominado Gray Advertising Company, onde conheceu Ubbe Iwerks, que 

posteriormente tornou-se o seu mais importante associado no início da sua carreira, 

posto que posteriormente passaram a produzir os seus próprios filmes denominados 

de Newman Laugh-o-Grams. Walt - no início da sua carreira - também produziu 

filmes publicitários de animação para a empresa Kansas City Film. 

Em 1920, Disney criou e comercializou os seus primeiros desenhos animados e, 

mais tarde, aperfeiçoou um novo método para combinar animação com atores reais. 
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Já em agosto de 1923, deixou Kansas City e seguiu para Hollywood, levando 

apenas material de desenho, 40 dólares no bolso e um filme de desenho animado e 

atores reais, já terminado. Seu irmão, já estava na Califórnia, com imensa dose de 

simpatia e encorajamento, e 250 dólares. Reunindo suas economias, eles 

emprestaram mais 500 dólares e construíram uma câmara na garagem do tio. Logo 

receberam um pedido de Nova York para o primeiro curta-metragem, "Alice 

Comedy", e a dupla começou sua produção nos fundos de uma imobiliária de 

Hollywood, a dois quarteirões. 

Em 13 de julho de 1925, Walter Elias Disney casou-se com Lillian Bounds - uma de 

suas primeiras funcionárias - em Lewiston, Idaho. Eles tiveram duas filhas Diane, 

casada com Ron Miller, ex-presidente e executivo-chefe da Walt Disney Productions; 

e Sharon Disney Lund. Os Millers tiveram sete filhos. 

Walt e sua equipe formada por Hugh Harman, Walker Harman, Ham Hamilton, Rudy 

Using, Ub Iwerks e Friz Freleng passaram a desenvolver um novo projeto, narrando 

as aventuras de um coelho chamado Oswald. Destaque-se que nesta época da sua 

carreira Walt deixa sua atividade como desenhista e passa a empenhar-se na 

produção. 

Induvidosamente a maior criação de Walt Disney foi Mickey Mouse, personagem 

inventado por ele durante uma viagem de trem de Nova Iorque à Califórnia. 

Inicialmente o nome de Mickey Mouse era Mortimer. Contudo, graças a sugestão da 

esposa de Walt, o nome do nosso querido ratinho foi alterado para Mickey antes do 

seu lançamento. 

Assim, Mickey Mouse foi criado em 1928, e o seu primeiro desenho intitulado "Plane 

Crazy" seria lançado. Todavia, antes que o trabalho pudesse ser finalizado, o som 

irrompeu nas telas do cinema. Desta forma, Mickey teve a sua estréia com o 

desenho sonoro intitulado "Steamboat Willie", que foi o primeiro desenho animado 

sonoro, apresentado no Colony Theatre em Manhattan, Nova York, em 18 de 

novembro de 1928, para uma enorme platéia que aguardava ansiosa pela primeira 

aparição de Mickey Mouse. Apenas a título de curiosidade, a voz de Mickey foi 

gravada pelo seu próprio criador, Walt Disney. 
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Com o sucesso da sua empreitada, a empresa de Walt - Disney Studios, ganhou 

muito dinheiro, além da notoriedade pelos excelentes desenhos animados que 

produzia. 

O perfeccionismo de Walt pela arte da animação era imenso. Desta forma, assim 

que o Technicolor foi logo incorporado a sua animação "Silly Symphonies". Em 1932, 

o filme intitulado "Flowers and Trees" conferiu-lhe o primeiro de seus 32 (trinta e 

dois) Oscars e logo em 1937 lançou "The Old Mill", o primeiro curta-metragem a 

empregar a técnica da câmara de múltiplos planos. 

Em 21 de dezembro de 1937, estreou o desenho animado "Branca de Neve e os 

Sete Anões", o primeiro desenho animado musical de longa-metragem e foi exibido 

pela primeira vez no Carthay Circle Theatre, em Los Angeles, tendo sido produzido 

com a gigantesca soma de US$1.499.000,00 durante a maré baixa da Depressão, 

sendo este filme considerado até hoje como um dos seus grandes feitos e um dos 

monumentos imperecíveis da indústria do cinema. Graças a essa criação, sucesso 

de bilheteria em todo o mundo, Walt Disney ganhou um novo Oscar, que na 

realidade foi representado por sete estatuetas em uma homenagem da Academia 

aos anões do filme. 

A partir daí o trabalho de Disney não parou mais de brilhar, a cada novo lançamento 

Walt cativada ainda mais o seu público, dentre os desenhos animados que se 

sucederam destacamos: Pinóchio, Fantasia, Bambi, Peter Pan, Cinderela, A Dama e 

o Vagabundo dentre outros. 
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Em 1940, a construção do estúdio em Burbank estava terminada e a equipe de Walt 

incluía mais de 1.000 (mil) profissionais, dentre eles: animadores, roteiristas e 

técnicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, 94% (noventa e quatro por cento) 

desse grupo estava engajada em trabalhos para o governo, filmes de treinamento. 

propaganda para os serviços militares, filmes sobre saúde, dentre outros que até 

hoje são exibidos por todo o mundo pelo Departamento de Estado norte-americano. 

Desta forma, Walt podia contar apenas com a outra parte dos funcionários, com os 

quais dedicou-se à produção de comédias curtas, consideradas absolutamente 

essenciais para o moral de civis e militares. 

O musical "The Three Caballeros" estreou em 1945, combindo atores reais com 

animação, um processo usado com sucesso em outros lançamentos, como "Song of 

the South" e o altamente aclamado "Mary Poppins". Ao todo, 81 filmes foram 

lançados pelo estúdio durante a vida de Disney. 

Sua mente investigadora e seu agudo senso para a educação através do 

entretenimento resultou na premiada série "True-Life Adventure". Por meio de filmes 

como "The Living Desert", "The Vanishing Prairie", "The African Lion" e "White 
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Wilderness", Disney proporcionou uma visão fascinante sobre o mundo dos animais 

selvagens e ensinou a importância de preservar a herança ambiental de seu país. 

Um pioneiro da televisão, iniciou sua produção em 1954 - "The Mickey Mouse Club" 

e "Zorro" - e esteve entre os primeiros a apresentar um programa totalmente 

colorido, o "Wonderful World of Color", em 1961. 

Em que pese o enorme sucesso obtido com os seus filmes, desde há muito Walt 

planejava criar um parque que permitisse que crianças e adultos pudessem brincar 

juntos, bem como que tal parque fosse constantemente aprimorado, trazendo 

sempre novas atrações para os seus visitantes. Com fulcro nessa idéia, Disney 

resolveu desenvolver a Disneyland e para tanto criou em 1952 uma organização 

denominada WED. Ato contínuo Walt partiu para a busca de um enorme terreno na 

área de Los Angeles, Califórnia, para que pudesse levar a efeito a construção do 

seu parque. Foi assim que Walt adquiriu um um grande pedaço de terra em 

Anaheim, Los Angeles. 

 

Graças ao empenho e a criativa de Walt, em 17 de julho de 1955, a Disneyland abriu 

as suas portas para o público - ao custo de 17 milhões de dólares, cujo investimento 

rapidamente decuplicou - o parque contou com mais de 30.000 (trezentos mil) 

convidados na data da sua inauguração. 
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É bom destacar que nem tudo correu as "mil maravilhas" com a inauguração de 

Disneyland, não por outro motivo, ficou conhecida como “domingo negro”, tendo 

ocorrido inúmeros problemas, por exemplo: o número de pessoas que adentraram 

ao parque era muito superior ao número de convites distribuídos, o limpeza também 

foi um problema, o atendimento dos funcionários, dentre outros. Não por outro 

motivo o parque foi fechado por 03 (três) semanas para que os problemas 

pudessem ser analisados e sanados. 

A partir desta triste experiência, Walt que sempre buscou a excelência e a 

qualidade, passou a treinar o seu próprio pessoal - que agora não mais seria 

tercerizado - ensinando-os a respeito do tratamento que deveria ser dado aos 

visitantes e outros detalhes com o objetivo de tornar a experiência dos seus clientes 

única. Após a reinauguração do parque e com o seu enorme sucesso toda a área 

próxima ao parque se valorizou de sobremaneira, impossibilitando a Walt qualquer 

expansão. Assim, Disney começou a buscar outras alternativas para alçar vôos mais 

altos, e dediciu construir na cidade de Orlando, na Flórida, o maior parque temático 

de todo o mundo. 

Cumpre observar que apesar dos lucros obtidos com seus filmes ou com a 

Disneyland, Walt nunca foi apegado ao dinheiro. Para Disney o dinheiro somente 

tinha serventia na medida em que lhe permitia produzir melhores filmes, melhorar 

seus parques temáticos, enfim, desenvolver os seus projetos. A Dama e o 

Vagabundo foi o primeiro filme de Walt Disney a utilizar o formato Cinemascope, que 

inicialmente representou um grande desafio para a equipe da Disney Studios. 

O belíssimo filme de Disney A Bela Adormecida levou 06 (seis) anos para ser 

produzido sendo lançado em 1959, representando um grande avanço tecnológico 

com a utilização da denominada câmera multiplano concebida por Disney. 
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Antes de sua morte, Walt interessou-se profundamente pela fundação do Instituto de 

Artes da Califórnia, uma escola profissionalizante de nível universitário, de todas as 

artes cênicas e criativas. Do Cal Arts, Disney disse certa vez: "É a principal coisa 

que espero deixar quando partir para pastagens mais verdejantes. Se eu puder 

oferecer um lugar para desenvolver o talento para o futuro, penso que terei realizado 

alguma coisa". 

O Instituto de Artes da Califórnia foi fundado em 1961 com a união de duas escolas, 

o Conservatório de Música de Los Angeles e o Instituto de Arte Culinária. O campus 

está localizado na cidade de Valencia, a 51,5 km a noroeste do centro da cidade de 

Los Angeles. Walt Disney concebeu sua nova escola como um local onde todas as 

artes cênicas e criativas poderiam ser ensinadas sob o mesmo teto de uma 

"comunidade de artes", constituindo uma nova abordagem ao treinamento nas artes 

profissionais. 

Infelizmente, terminando a produção do filme Mogli, o Menino Lobo em meados de 

1966, Walt descobriu que estava sofrendo de câncer nos pulmões, sendo que na 

data de 15 de dezembro de 1966, morreu em seu quarto no hospital St. Josph's. 

Walter Elias Disney é uma lenda, um herói do século XX, sendo que sua fama se 

deve a idéias que propagou em vida: a sua imaginação, o seu otimismo e o sucesso 

alcançado pelos próprios méritos. 
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Existem ainda especulações a respeito de que o corpo de Walt Disney tenha sido 

congelado para que no futuro em sendo descoberta a cura da enfermidade que lhe 

vitimou, possa ser trazido novamente a vida.fosse resgatado à vida. 

Infelizmente Walt não conseguiu ver Disneyworld completada. No entanto, o seu 

querido irmão, Roy Disney, concretizou o projeto de Walt e inaugurou em 01 de 

outubro de 1971, o tão sonhado parque Walt Disney World, um tributo à filosofia e 

vida de Walter Elias Disney. 

Em 1975, a equipe de Disney anunciou o projeto da construção de um parque que 

seria um mostruário de novas tecnologias e culturas do mundo, denominado Epcot 

Center, sigla que significa, "protótipo de comunidade experimental do futuro", parque 

este que foi inaugurado em 01 de outubro de 1982. 

Em 1985, iniciou-se a criação de outro parque temático, o Disney-MGM Studios 

(atualmente denominado "Disney-Hollywood Studios") , que mistura os bastidores 

dos grandes estúdios de Hollywood com atrações de um parque temático. A idéia da 

construção de um parque como o Disney-MGM Studios já havia sido aventada por 

Disney, razão pela qual a sua equipe resolve torná-la realidade. 
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Em 01 de maio de 1989 - O Disney-MGM Estúdios abriu suas portas, e o discurso de 

abertura, dizia em breves palavras o seguinte: 

O mundo em que você entrou foi criado pela Walt Disney Company é dedicado a 

Hollywood, não é um lugar em um mapa, mas um estado mental onde existe aquilo 

que as pessoas sonham e imaginam, um lugar onde a ilusão e realidade são 

fundidas pela magia tecnológica. Nós damos as boas-vindas para Hollywood. 

E finalmente em 22 de abril de 1998, foi inaugurado o mais novo parque temático do 

complexo Disney, denominado de "Animal Kingdom", um parque voltado a vida 

selvagem, com inúmeras atrações, todas elas explorando a fauna e a flora mundial, 

distrubuídas ao longo de 500 (quinhentos) acres de terra. 

A Walt Disney Company continua em plena expansão, com estúdios de cinema, 

canais de televisão, parques temáticos, rádios, etc. 

Esperamos ter ajudado, ainda que em rápidas pinceladas, a você conhecer um 

pouco da história deste homem chamado Walter Elias Disney. Contudo, caso 

necessite de maiores informações recomendamos que visite o site oficial. 

  

O corpo de Walt Disney foi congelado? (Boato) 

Conforme informado na biografia acima, no ano de 1966 foi detectado um tumor 

maligno (câncer) no pulmão esquerdo de Walter Elias Disney, razão pela qual na 

data de 06 de novembro do mesmo ano submeteu-se a uma cirurgia para removê-lo. 

Após duas semanas da realização da cirurgia, Walt saiu do hospital St.Joseph e 

passou alguns dias em seu estúdio, bem como visitando alguns parentes. No 

entanto o seu estado de saúde agravou voltando a ser internado. Infelizmente o 

sistema circulatório de Walt entrou em colapso vindo a falecer em 15 de dezembro 

de 1966. 

Em que pese as informações oficiais, desde a sua morte até os dias de hoje ainda 

circulam muitos boatos de que o corpo de Disney teria sido congelado para que no 

futuro com a evolução da nossa tecnologia e da nossa medicina pudesse ser trazido 

http://www.disney.com/
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novamente a vida. Alguns desses rumores afirmam que Walt teria sido colocado em 

uma câmara criogênica guardada sob a atração Piratas do Caribe localizada na 

Disneylândia, Califórnia, outra de que tal câmara estaria no castelo do Magic 

Kingdom em Orlando. Enfim, as teorias se propagaram e o boato sobre o 

congelamento de Disney permanece. 

De fato, durante os anos 50 e 60 inúmeros artigos foram publicados relativos a 

preservação do corpo humano com o seu congelamento a baixíssimas 

temperaturas, mas jamais fora encontrada qualquer evidência de que Walt 

interessava-se pelo assunto, mas apenas especulações sem qualquer base 

plausível. 

Após a morte do pai, ciente dos rumores envolvendo o seu congelamento, a filha de 

Walt, Diane, pronunciou-se publicamente informando que Disney jamais manifestou 

a intenção de ser congelado. Contudo, nem mesmo a declaração de Diane foi 

suficiente para fazer cessar o boato. 

Acreditamos que a razão pela qual o rumor do congelamento de Walt Disney tenha 

permanecido até os dias atuais se deva ao fato de que o seu funeral foi realizado 

rapidamente e de forma secreta. Os estúdios Disney jamais negaram, apenas 

silenciaram-se a respeito do decantado rumor. E talvez um dos fatos mais deva ser 

considerado, ou seja, que Walt sempre foi um inovador, uma pessoa a frente do seu 

tempo, um futurista, razão pela qual não é tão difícil imaginar que ciente do seu 

estado de saúde pudesse estar interessado na criogenia. Mas tudo isso não passa 

de especulação. 

 

A bem da verdade a certidão de óbito de Disney atesta que foi cremado 02 (dois) 

dias após o seu falecimento e as suas cinzas estão em Forest Lawn Memorial Park, 

Glendale. 

Assim como era do desejo de Walt devemos recordar da sua pessoa, do seu incrível 

legado, da sua objetividade, da sua incontestável e inigualável criatividade. 

Devemos lembrar de Disney vivo para sempre em nossos corações! 

 


