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RESUMO 

A Programação Neurolinguística apresenta inúmeras técnicas para aperfeiçoar a relação do 
indivíduo com o ambiente ao seu redor. Dentre elas, os sistemas representacionais são 
modelos mentais de cada indivíduo que definem como o mesmo irá perceber o que está 
acontecendo a sua volta, como irá se sentir, como ele pensa e, finalmente, como irá agir. Esse 
conhecimento pode ser usado por educadores do movimento escoteiro para obter uma melhora 
de resultados em atividades que proporcionam ao jovem um autodesenvolvimento de suas 
habilidades, de forma individual e personalizada. Este artigo descreve a apresentação a 
voluntários do movimento escoteiro o conhecimento sobre os sistemas representacionais e 
como este pode auxiliá-los na aplicação de suas atividades. 

 

PALAVRAS CHAVE: Sistemas Representacionais, Escotismo, Método Escoteiro 

 

 

ABSTRACT 

Neurolinguistics programming has several techniques used to increase the relationship between 
individuals and the environment around them. Among them, the representational systems are 
mental models for each individual that define how they notice what is happening around them, 
what it is going to make them feel, how they think and, finally, how they’re going to act. This 
knowledge can be used by Scout movement educators to obtain better results in activities that 
allow kids and teens the develop themselves, in an individual and personalized way. This paper 
shows the results of a training applied to scouting voluntaries about representational systems 
and how this knowledge can help them in the practices of the scout methodology.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Programação Neurolinguística (PNL) sugere que a partir das histórias, 

experiências e valores, as pessoas são programadas a ter determinadas 

crenças e modelos mentais que impactam diretamente o comportamento. Da 

mesma forma que a partir de técnicas e ferramentas podemos “reprogramar” a 

estrutura interna com foco nos resultados que queremos alcançar. Uma 

ferramenta importante na Programação Neurolinguística são os canais de 

comunicação ou sistemas representacionais, que codificam as experiências da 

realidade, da certeza e do tempo através dos sentidos, sendo os componentes 

fundamentais para experiências próprias. As modalidades podem ser descritas 

pelo método VAC (visual, auditivo e cinestésico) que é baseado nos sentidos, 

de forma que cada pessoa apresenta suas características predominantes em 

uma das três.  

O Movimento Escoteiro é um movimento educacional informal que conta 

com o objetivo de proporcionar a jovens com idades de sete a vinte e um anos, 

o seu autodesenvolvimento físico, intelectual, afetivo, social e espiritual, através 

do método escoteiro, que consiste em atividades de trabalho em equipe 

orientadas por escotistas voluntários que contam com o objetivo de contribuir 

para a formação do caráter dos jovens através de acompanhamento individual 

e personalizado. Por se tratar de um movimento educacional personalizado, o 

conhecimento e a identificação dos sistemas representacionais pode contribuir 

para o aumento da eficiência das atividades a serem desenvolvidas, assim 

como auxiliar no relacionamento entre escotistas, de forma a maximizar os 

resultados obtidos no desenvolvimento de cada jovem, e principalmente no 

autoconhecimento do próprio escotista. 

Este trabalho conta com o objetivo de apresentar aos escotistas os 

sistemas representacionais predominantes em cada indivíduo, suas 

características, e a possibilidade de aplicar estes conhecimentos em atividades 

proporcionadas pelo movimento escoteiro e na orientação dos jovens no 

crescimento de suas competências e no desenvolvimento de seu caráter. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

 

1. Programação Neurolinguística 

 

Programação neurolinguística (PNL) é uma abordagem de comunicação, 

desenvolvimento pessoal e psicoterapia criado por Richard Bandler e John 

Grinder na California, Estados Unidos na década de 1970. Os criadores da 

PNL afirmam que existe uma conexão entre os processos neurológicos 

("neuro-"), a linguagem (linguística) e os padrões comportamentais aprendidos 

através da experiência ( programação ), e que estes podem ser alterados para 

alcançar informações específicas e metas na vida. 

“Por trás dos comportamentos existe uma estrutura interna de 

pensamentos e emoções que impactam diretamente as ações e 

consequentemente os resultados que são alcançados. A PNL permite 

compreender melhor o funcionamento interno, identificar os modelos mentais, 

para que seja possível questioná-los, refletir sobre os mesmos e se é preciso 

ressignificá-los”. (PINTO, 2016). 

A PNL sugere que a partir das nossas histórias, experiências e valores as 

pessoas são programadas a ter determinadas crenças e modelos mentais que 

impactam diretamente o seu comportamento. Da mesma forma, que a partir de 

técnicas e ferramentas podemos “reprogramar” a nossa estrutura interna com 

foco nos resultados que se deseja alcançar (AMORIM, 2016). 

 

Pressupostos 

 

A PNL possui 13 princípios orientadores, como diz O’CONNOR (2003), 

que são os pressupostos, ou seja, suposições básicas que são tomadas como 

base do estudo da PNL e de suas aplicações. São 13 princípios básicos que 

norteiam seus procedimentos e técnicas, visando entender como os 

pensamentos, ações e sensações funcionam juntas, no momento presente, 

para produzirem a experiência do indivíduo. 

 

Os 13 pressupostos são: 
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1. As pessoas respondem a sua experiência, e não à realidade em si: Não 

se sabe o que é realidade. Sentidos, crenças e experiência passada 

apresentam um mapa de mundo a partir do qual pode-se operar, mas um mapa 

jamais pode ser inteiramente preciso, caso contrário, seria igual ao terreno que 

abrange. Não se conhece o território, portanto para o mapa é o território. 

Alguns mapas são melhores do que outros para orientar pelo caminho. 

Navega-se pela vida como um navio em mar revolto; desde que o mapa nos 

aponte os principais perigos, estar-se-á bem. Quando os mapas são falhos, 

corre-se perigo de encalhar. A PNL é a arte de mudar esses mapas para que 

se tenha maior liberdade de ação.  

2. Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter nenhuma escolha 

ou opção: Deve-se procurar um mapa que lhe dê o maior número de escolhas 

possíveis. Agir sempre de forma a aumentar a quantidade de possíveis 

escolhas. Quanto mais escolhas se tem, mais livre se está e mais influência se 

tem.  

3. As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento: Uma 

pessoa faz a melhor escolha que pode, dados seus mapas de mundo. A 

escolha pode causar autoderrota, bizarra ou má, mas, para ela, parece ser o 

melhor caminho a seguir. Ofereça-lhe uma escolha melhor e a adotará. Melhor 

ainda, dê a ela um mapa melhor com mais opções.  

4. As pessoas funcionam perfeitamente: Ninguém é errado ou quebrado. 

Executa-se as estratégias com perfeição, mas as estratégias podem ser mal 

projetadas e ineficazes.  

5. Todas as ações têm um propósito: As ações que se tem são aleatórias, 

está-se sempre tentando realizar algo, embora muitas vezes não haja 

consciência do que se está tentando fazer.  

6. Todo comportamento possui uma intenção positiva: Todas as ações 

tem pelo menos um propósito, realizar algo que se valoriza ou que seja 

benéfico. A PNL separa a intenção por trás de uma ação, da ação em si. 

Quando uma pessoa tem uma melhor escolha de comportamento que também 

realize sua intenção positiva, isso se fará um hábito.  
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7. A mente inconsciente contrabalança a consciente; ela não é maliciosa: 

O inconsciente é tudo aquilo que não está no momento presente. Contém 

todos os recursos de que se necessita para que se possa viver em equilíbrio.  

8. O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você 

pretende, mas também a resposta que obtém: Essa resposta pode ser 

diferente da resposta que se queria, mas não há falhas de comunicação, 

apenas respostas e feedback. Se acaso não se obtém o resultado que se 

deseja, deve-se mudar o que está sendo feito. Assumir a responsabilidade pela 

comunicação.  

9. Já temos todos os recursos de que necessitamos ou então podemos 

criá-los: Não existem pessoas desprovidas de recursos, apenas estados 

mentais desprovidos de recursos.  

10. Mente e corpo forma um sistema. São expressões diferentes da 

mesma pessoa: Mente e corpo interage e se influenciam mutuamente. Não é 

possível realizar uma mudança em um sem que o outro seja afetado. Quando 

se pensa de forma diferente os corpos mudam. Quando se age de forma 

diferente, modifica-se pensamentos e sentimentos.  

11. As informações são processadas através dos sentidos: O 

desenvolvimento dos sentidos para que se tornem mais aguçados, dá-nos 

maiores informações e ajuda a pensar de forma mais clara. 

12. Modelar desempenho bem sucedido leva a excelência: Se uma 

pessoa pode fazer alguma coisa, é possível modelá-la e ensiná-la aos outros. 

Assim, todos podem obter resultados melhores de sua própria maneira. Você 

não se torna um clone da pessoa que está modelando – você aprende com ela.  

13. Se quiser compreender, aja: O aprender está no fazer. 

 

2. Submodalidades e Sistemas Representacionais 

 

Segundo O’CONNOR (2003) Submodalidades são os tijolos para a 

construção dos sistemas representacionais, são as qualidades básicas do 

“Neuro”, na Programação Neolinguística. 

As submodalidades podem ser descritas como Digitais ou Analógicas. A 

palavra “digital” significa variar entre uma série de estados, onde algo se 

apresenta de uma forma específica e independente das demais. É como no 
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código binário de computadores, que pode ser um ou zero. “Analógico” significa 

variação contínua entre limites, como uma imagem que pode variar entre 

brilhante e escura, não sendo necessariamente totalmente brilhante nem 

totalmente escura. As submodalidades digitais são agudamente diferenciadas, 

de forma que não podem estar no meio, mas sim, em uma associação 

específica. A partir das submodalidades digitais, podemos obter os sistemas 

representacionais descritos pelo método VAC (BATISTA, 2016). 

Esta teoria VAC, foi desenvolvida por FERNALD E KELLER E ORTON- 

GILINGHAM (1920) e pressupõe que a percepção da realidade ocorre por meio 

dos sentidos visual, auditivo e tátil, ou seja, a maioria das pessoas possui um 

estilo preponderante ou predileto para a construção de seu mapa de mundo. 

De acordo com essa teoria, os sistemas representacionais podem ser: Visual, 

Auditivo e Cinestésico. Tais sistemas representacionais usados são 

apresentados na linguagem corporal através da postura, padrão de respiração, 

tom de voz e movimentos oculares. Estes são chamados de pistas de acessos, 

associam-se aos sistemas representacionais e os tornam mais fáceis de serem 

acessados. 

De forma geral, para o sistema representacional Visual, as pistas de 

acesso são compostas de:  

 Movimentos oculares desfocados ou para cima à direita ou a esquerda; 

 Tom e velocidade da voz, geralmente fala rápida, tom de voz alto e claro; 

 Respiração alta e curta na parte superior do peito.  

 A postura e gestos tendem a ser de mais tensão no corpo, frequentemente 

com o pescoço estendido e tipo corporal mais magro; 

 Gosta de TV, leitura, moda, decoração, desenho e artes; 

 Palavras que usa: veja, observa, olha, ilumina, revela, mostra; 

 Tem necessidade de ver pessoas, gráficos e sublinhar palavras; 

Para os Auditivos, as pistas de acesso são: 

 Movimentos oculares se encontram em linha mediana; 

 Tom e velocidade de voz melodiosos, ressonantes em ritmo médio; 

 Possuem respiração regular, no meio do peito; 
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 Na postura e gestos, pode haver movimentos rítmicos do corpo, como se 

estivesse ouvindo música, a cabeça pode estar inclinada para o lado como 

se estivesse pensando na “posição de telefone”; 

 Gosta de conversar, ouvir discursos e música; 

 Palavras que usa: escuta, conta, pergunta, ouça, sintoniza, liga; 

 Tem necessidade de dialogar, ouvir palavras agradáveis, ler em voz alta. 

As pistas de acesso dos Cinestésicos são: 

 Movimentos oculares abaixo da linha mediana, geralmente para a direita; 

 Tonalidade e velocidade de voz mais baixa e profunda, frequentemente 

lento e macio com muitas pausas, respiração mais funda vindo do 

abdômen; 

 Postura e gestos consistem em ombros arredondados, cabeça baixa, tom 

muscular relaxado; 

 Gosta de conforto, carinho, perfumes, danças, massagem, roupas 

folgadas, coisas que envolvam comida e bebida; 

 Palavras que usa: sinto, toca, contato, acompanha, suave; 

 Tem necessidade de contato com as pessoas, abraçar, sentir o cheiro, o 

sabor, estudar em grupo. 

 

3. Movimento Escoteiro 

 

De acordo com as definições dos Princípios, Organizações e Regras, da 

União dos Escoteiros do Brasil (UEB), o Escotismo é um movimento 

educacional de jovens, sem vínculo a partidos políticos, voluntário, que conta 

com a colaboração de adultos, e valoriza a participação de pessoas de todas 

as origens sociais, etnias e credos, de acordo com seu Propósito, seus 

Princípios e o Método Escoteiro, concebidos pelo Fundador Baden-Powell e 

adotados pela UEB.  

O propósito do Movimento Escoteiro é contribuir para que os jovens assumam 

seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a realizar 

suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, 

como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades, 

conforme definido pelo seu Projeto Educativo.  Os princípios do Escotismo são 
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definidos na sua Promessa e Lei Escoteira, base moral que se ajusta aos 

progressivos graus de maturidade do indivíduo. São eles:  

a) Deveres para com Deus – adesão a princípios espirituais e vivência ou 

busca da religião que os expresse, respeitando as demais;  

b) Deveres para com o próximo – lealdade ao País, em harmonia com a 

promoção da paz, compreensão e cooperação local, nacional e internacional, 

exercitadas pela Fraternidade Escoteira. Participação no desenvolvimento da 

sociedade com reconhecimento e respeito à dignidade do ser humano e ao 

equilíbrio do meio ambiente;  

c) Deveres para consigo mesmo – responsabilidade pelo seu próprio 

desenvolvimento.  

A Promessa Escoteira - prestada por escoteiros, escoteiras, seniores, 

guias, pioneiros e pioneiras durante a “Cerimônia de Promessa” é a seguinte: 

“Prometo, pela minha honra, fazer o melhor possível para: cumprir meus 

deveres para com Deus e minha Pátria; ajudar o próximo em toda e qualquer 

ocasião; e, obedecer à Lei Escoteira.”  

A Promessa do Lobinho, prestada por lobinhos e lobinhas durante a 

“Cerimônia de Promessa”, possui o seguinte texto: “Prometo fazer o melhor 

possível para: cumprir meus deveres para com Deus e minha Pátria; obedecer 

à Lei do Lobinho e fazer todos os dias uma boa ação.” 

 

Método Escoteiro  

 

O Método Escoteiro tem como um dos seus pressupostos orientar o 

jovem para sua autoeducação progressiva, ajudando-o a desenvolver suas 

capacidades, interesses e experiências, descobrir novas aptidões e a 

conhecer-se melhor entendendo cada estágio de sua caminhada, 

desenvolvendo a sua autoconfiança e tornando-se uma pessoa solidária, 

responsável e comprometida dentro de um grupo de jovens com interesses 

semelhantes. Desta forma, o Escotismo está de acordo com o que é colocado 

na Teoria da Aprendizagem Social que “reconhece a capacidade individual de 

direcionar o curso da ação, o sujeito passa a ser visto como principal agente de 

sua própria mudança” (THOMÉ, 2005). 
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Segundo RAPPAPORT (1981), a explicação do comportamento humano está 

centrada em uma interação contínua e recíproca entre fatores ambientais, 

comportamentais e cognitivos. O Método Escoteiro, com aplicação planejada e 

avaliada sistematicamente nos diversos níveis do Movimento, caracteriza-se 

pelo conjunto dos seguintes pontos:  

a) Aceitação da Promessa e da Lei Escoteira: todos os membros 

assumem, voluntariamente, um compromisso de vivência da Promessa e da 

Lei Escoteira.  

b) Aprender fazendo: educando pela ação, o Escotismo valoriza:  

 O aprendizado pela prática;  

 O desenvolvimento da autonomia, baseado na autoconfiança e 

iniciativa;  

 Os hábitos de observação, indução e dedução.  

c) Vida em equipe: denominada nas Tropas de “Sistema de Patrulhas”, 

incluindo:  

 A descoberta e a aceitação progressiva de responsabilidade;  

 A disciplina assumida voluntariamente;  

 A capacidade tanto para cooperar como para liderar.  

d) Atividades progressivas, atraentes e variadas compreendendo:  

 Jogos;  

 Habilidades e técnicas úteis, estimuladas por um sistema de 

distintivos;  

 Vida ao ar livre e em contato com a natureza;  

 Interação com a comunidade;  

 Mística e ambiente fraterno.  

e) Desenvolvimento pessoal com orientação individual, considerando:  

 A realidade e o ponto de vista de cada criança, adolescente ou 

jovem;  

 A confiança nas potencialidades dos educandos;  

 O exemplo pessoal do adulto;  

 Seções com número limitado de jovens e faixa etária própria. 

De acordo com PEREIRA (2004), o jovem é levado a buscar seu 

desenvolvimento sob a orientação do Chefe Escoteiro que não deve colocar-se 
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no papel de controlador nem dirigir suas ações, deve antes, manter a posição 

de colaborador empenhando e demonstrando total confiança na capacidade do 

jovem e servir de exemplo de respeito aos valores instituídos no Movimento 

Escoteiro, de modo que o jovem busque atingir os objetivos educacionais 

propostos para sua faixa etária e perceba a sua progressão (o sistema 

progressivo é elemento fundamental do Método Escoteiro), cultivar a 

autoestima e autoconfiança além de iniciar um processo de autoconhecimento, 

necessários à sua formação integral e equilibrada.  

Para desenvolver todo este trabalho, o Chefe Escoteiro, ao ingressar no 

Movimento, deve passar por treinamentos oferecidos pela própria UEB para 

que conheça a fundo a proposta educativa, os princípios, a história e o Método 

Escoteiro. Além de ter a capacidade para doar-se, este Chefe deve também 

tomar conhecimento das necessidades e características juvenis preparando-se 

para atuar ao lado dos jovens e para eles. 

 

4. PNL APLICADA AO MOVIMENTO ESCOTEIRO – METODOLOGIA 

A apresentação dos sistemas representacionais foi feita a um escotista 

“chefe escoteiro” e seu clã de pioneiros, jovens de 18 a 21 anos de idade, que 

exercem seu desenvolvimento através do auxílio nas atividades dos jovens 

menores e do serviço comunitário. A escolha deste grupo para a aplicação dos 

conhecimentos dos sistemas representacionais foi em virtude da necessidade 

de maior autoconhecimento e da melhoria na comunicação com diferentes 

pessoas ao longo destas atividades. 

Primeiramente, foi aplicado o questionário aos jovens sem apresentar nenhum 

conteúdo sobre PNL ou Sistemas representacionais. O objetivo era apenas que 

os jovens pudessem responder sem qualquer influencia. O questionário 

encontra-se presente no Anexo I. O objetivo do questionário foi proporcionar 

aos jovens os resultados de seus canais de comunicação, o autoconhecimento 

e também o entendimento dos diferentes tipos de perfis e que as pessoas 

interpretam as informações do mundo através de canais diferentes. Após o 

questionário, foi explicado a eles sobre cada um dos sistemas 

representacionais, visual, auditivo e cinestésico, que as pessoas possuem os 

três canais de comunicação, porém alguns com maior freqüência que outros, 
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sobre como se comportam, suas características de postura, voz, fala, 

comportamentos, etc., assim como foram dados exemplos de cada perfil. 

Em seguida, foi aplicada uma atividade onde os jovens deveriam contar um 

momento de suas vidas no qual os deixou felizes, enquanto isso, os demais 

avaliariam através da narrativa, suas características predominantes, 

observando as pistas de acesso de cada um. O objetivo dessa prática foi a de 

compreender que é possível identificar os sistemas representacionais 

predominantes nos indivíduos através da voz, da fala, dos gestos e do 

comportamento. 

Em seguida, foi solicitado que os jovens desenvolvessem uma fala dirigida a 

alguém com canais diferentes dos seus, para que pudessem compreender as 

dificuldades de se utilizar canais de comunicação diferentes dos seus. Por fim, 

foi solicitado um feedback aos participantes, para que o conteúdo apresentado 

pudesse ser avaliado e para saber se este conhecimento pode ser aplicado no 

movimento escoteiro e no decorrer de suas vidas. Os feedbacks apresentados 

foram positivos e o grupo demonstrou interesse em aplicar os conhecimentos 

adquiridos. 

Duas semanas após a aplicação do questionário e apresentação dos 

sistemas representacionais, pude observar a aplicação dos ensinamentos na 

prática. 

Em uma reunião, um jovem escoteiro participante dos testes relatou em 

uma palestra a experiência com a PNL e sua importância na comunicação e 

nas atividades com crianças. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Escotismo busca extrair do jovem o melhor de si como indivíduo. Com 

este artigo o movimento escoteiro tem a possibilidade de conhecer a PNL 

através dos sistemas representacionais e agregar novos conhecimentos 

aplicáveis nas atividades educacionais. 

Os sistemas representacionais são importantes, pois demonstram como 

os sentidos são utilizados e percebidos. A PNL proporciona a capacidade de 
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identificá-los e reconhecê-los e com isso, permite ao escotista, as mudanças e 

flexibilidades necessárias para uma melhor comunicação e chegar aos 

objetivos e resultados esperados, além do autodesenvolvimento e do 

autoconhecimento. Também permite um olhar especial aos sentidos menos 

desenvolvidos, oportunizando o desenvolvimento destes canais. Em síntese, 

pode-se afirmar que os sistemas representacionais podem contribuir ao método 

educacional escoteiro. 
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ANEXOS 

 

Vivência Individual – Questionário 

 

Parte 1 – Coloque um X na alternativa que corresponda melhor ao seu 

comportamento e gostos. 

 

1. Quando não tenho nada pra fazer gosto de: 

a) Assistir TV, DVD, Internet ou ler; 

b) Ouvir música, cantar, conversar; 

c) Fazer atividades corporais, caminhar, dançar, fazer artesanato, etc... 

 

2. Prefiro: 

a) Ler; 

b) Bater papo; 

c) Dançar. 

 

3. Prefiro receber instruções: 

a) Por escrito; 

b) Oralmente; 

c) De qualquer jeito, contanto que carinhosamente. 

 

4. Quanto à minha aparência: 

a) Cuido muito dela. Sou elegante; 

b) Visto-me razoavelmente bem; 

c) Não ligo para essas coisas. 

 

5. Na hora de comprar algo, prefiro que: 

a) Seja bonito; 

b) Tenha um bom preço; 

c) Seja gostoso/confortável. 

 

Parte 2 – Escolha “Sim” ou “Não”. 

 

ITEM A 

 

1 – Escrevo listas das coisas que 

tenho de fazer; 

(     )Sim             (     )Não 

 

2 – Consigo realizar coisas desde 

que as instruções escritas sejam 

bem detalhadas; 

(     )Sim             (     )Não 
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3 – Gosto de jogos em vídeos, 

palavras cruzadas, etc. 

(     )Sim             (     )Não 

 

4 – Gosto de exposições e 

museus; 

(     )Sim             (     )Não 

5 – Consigo localizar-me com 

facilidade, numa cidade nova, se 

eu tiver um mapa ou GPS; 

(     )Sim             (     )Não 

 

6 – Todos os meses assisto a 2 ou 

3 filmes; 

(     )Sim             (     )Não 

 

7 – Não tenho boa impressão de 

alguém se estiver mal vestido; 

(     )Sim             (     )Não 

 

8 – Gosto de observar as pessoas; 

(     )Sim             (     )Não 

9 – Acho que flores realmente 

embelezam a casa ou escritório; 

(     )Sim             (     )Não 

 

10 – Sempre mando consertar os 

arranhões do meu carro ou moto, 

o mais rápido o possível; 

(     )Sim             (     )Não 

 

11 – Uso imagens visuais para me 

lembrar de nomes de pessoas; 

(     )Sim             (     )Não 

 

12 – Sigo rigorosamente as 

receitas quando estou cozinhando; 

(     )Sim             (     )Não 

 

13 – Consigo montar miniaturas e 

brinquedos com facilidade se 

seguir as instruções escritas; 

(     )Sim             (     )Não 

 

14 – Mantenho uma agenda onde 

registro o que faço; 

(     )Sim             (     )Não 

 

15 – Em geral gosto das 

fotografias e dos trabalhos 

artísticos utilizados em 

publicidade; 

(     )Sim             (     )Não 

 

16 – Escrevo resumos de todos os 

pontos pertinentes ao estudo para 

uma prova; 

(     )Sim             (     )Não 

 

17 – Sempre gosto de manter 

minha casa ou mesa de trabalho 

com a aparência de limpa; 

(     )Sim             (     )Não 

 

ITEM B 

 

1 – Gosto de longas conversas; 

(     )Sim             (     )Não 

 

2 – Gosto de programas de 

entrevistas, no rádio, computador 

ou na TV; 

(     )Sim             (     )Não 

 

 

3 – Sou bom ouvinte; 

(     )Sim             (     )Não 

 

4 – Prefiro informar-me por meio 

de noticiários de rádio, internet ou 

TV (ouvindo e não lendo) – em vez 

de ler jornais e revistas; 

(     )Sim             (     )Não 
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5 – Sinto-me mal quando meu 

carro faz algum barulho estranho; 

(     )Sim             (     )Não 

 

6 – Quando ouço música, presto 

muita atenção à letra; 

(     )Sim             (     )Não 

 

7 – Posso dizer muito sobre 

alguém somente pelo seu tom de 

voz; 

(     )Sim             (     )Não 

 

8 – Prefiro falar sobre um assunto 

do que escrever sobre ele; 

(     )Sim             (     )Não 

 

9 – As pessoas dizem que, às 

vezes, falo demais; 

(     )Sim             (     )Não 

 

10 – Gosto de conversar comigo 

mesmo ou com meu cão/gato; 

(     )Sim             (     )Não 

 

 

 

 

 

11 – Para lembrar o nome de 

alguém, eu repito várias vezes 

para mim mesmo; 

(     )Sim             (     )Não 

 

12 – uso rimas para me lembrar de 

coisas; 

(     )Sim             (     )Não 

 

13 – Prefiro ouvir um CD sobre um 

assunto do que ler sobre ele; 

(     )Sim             (     )Não 

 

14 – Compro muitos CDs ou baixo 

muitas músicas; 

(     )Sim             (     )Não 

 

15 – Estudo para um teste lendo 

minhas anotações em voz alta ou 

estudando com outras pessoas; 

(     )Sim             (     )Não 

 

16 – Gosto de assistir concertos e 

apresentações musicais; 

(     )Sim             (     )Não 

 

17 – Quando estou em uma cidade 

estranha prefiro parar em um 

posto de gasolina para pedir 

informação; 

(     )Sim             (     )Não 

 

ITEM C 

 

1 – Quando ouço música, não 

consigo deixar de batucar com as 

mãos ou os pés; 

(     )Sim             (     )Não 

 

2 – Gosto muito de estar ao ar 

livre; 

(     )Sim             (     )Não 

 

3 – Tenho boa coordenação 

motora; 

(     )Sim             (     )Não 

 

4 – Tenho tendência em ganhar 

peso; 

(     )Sim             (     )Não 

 

5 – Gosto de criar animais de 

estimação; 

(     )Sim             (     )Não 
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6 – Toco as pessoas quando 

converso; 

(     )Sim             (     )Não 

 

7 – Gosto mais de praticar 

esportes do que assistir; 

(     )Sim             (     )Não 

 

8 – Adoro banho, piscina, sauna; 

(     )Sim             (     )Não 

 

 

9 – Gosto de me movimentar e me 

espreguiçar com frequência; 

(     )Sim             (     )Não 

 

10 – Posso dizer algo sobre uma 

pessoa simplesmente pelo aperto 

de mão ou abraço; 

(     )Sim             (     )Não 

 

11 – Quando estou com os olhos 

vendados, consigo distinguir os 

objetos pelo tato; 

(     )Sim             (     )Não 

 

12 – Quando estava aprendendo a 

digitar, aprendi rapidamente os 

toques; 

(     )Sim             (     )Não 

 

13 – Gosto de tomar um banho 

quente ao final do dia; 

(     )Sim             (     )Não 

 

14 – Eu realmente gosto de ser 

massageado; 

(     )Sim             (     )Não 

 

15 – Tenho tendência a ser um 

bom dançarino; 

(     )Sim             (     )Não 

 

16 – Se eu tiver tido um dia ruim, 

meu corpo fica muito tenso; 

(     )Sim             (     )Não 

 

17 – Gosto de fazer artesanatos, 

trabalhos manuais e/ou de 

construir coisas; 

(     )Sim             (     )Não 

 

PONTUAÇÃO 

 

Parte 1 

 

Contar quantas respostas A, B e C utilizou e colocar abaixo: 

 

A_____; B _____; C _____ 

 

Parte 2 

 

Contar quantos “Sim” respondeu em cada item (A – B – C) e colocar abaixo: 

 

A_____; B _____; C _____ 

 

 

RESULTADO FINAL 
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Parte 1 A_____ + Parte 2 A _____ = _______ Visual 

 

Parte 1 B_____ + Parte 2 B _____ = _______ Auditivo 

 

Parte 1 C_____ + Parte 2 C _____ = _______ Cinestésico 

 

 

 


