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RESUMO 
 
 
O objetivo desta proposta é fazer uma reflexão sobre a comunicação e o poder da linguagem 
corporal, é uma forma complexa de interação interpessoal da qual se tem pouca consciência, mas 
que reflete o núcleo da personalidade de cada indivíduo. Todos os movimentos corporais e a 
linguística utilizada, tem por função expressar sentimentos, emoções e transmitir mensagens. A 
Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL disponibiliza ferramentas no processo de 
autoconhecimento, estuda de uma forma sistêmica a comunicação e linguagem não-verbal e o 
aprendizado humano a partir do mapa de mundo de cada um, resultando de forma positiva para 
alcançar o objetivo desejado.   
 
 

PALAVRAS CHAVES: Comunicação, Linguagem Corporal, Mudança e 

Programação Neurolinguística Sistêmica. 

 

 

ABSTRACT : 
 
 
The purpose of this proposal is to reflect on communication and the power of body language , is a 
complex form of interpersonal interaction which has little awareness , but that reflects the core of 
the personality of each individual. All body movements and language used , has the task of 
expressing feelings, emotions and convey messages . Programming Neuro systemically NLP 
provides tools in the self process , studying in a systemic way communication and non- verbal 
language and human learning from each world map, resulting in a positive manner to achieve the 
desired goal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Comunicação: 

 

Comunicação é uma palavra que vem do latim communicare e significa associar, 

trocar, partilhar ideias, dialogar, etc. Para que haja uma comunicação é 

necessário um comunicador e o comunicado, assim sendo, a emissão e a 

recepção. 

O comunicador ao passar a mensagem, a codifica com base na própria  

experiências de vida. A mensagem recebida é decodificada de acordo com a 

experiência do receptor. Ou seja, a forma como interpreta-se as mensagens 

enviadas e recebidas, estão com base em crenças e valores, na visão de mundo 

que se tem, nas quais forma-se o comportamento padrão. “O significado da 

comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, mas também a 

resposta que obtém” (O’CONNOR, 2012, p.06). 

Então, como se cria esta visão de mundo e estes comportamentos padronizados? 

Como é possível perceber algo novo? 

Os cientistas descobriram que o cérebro não faz distinção entre o que vê e o que 

imagina, e também não sabe a diferença entre uma ação executada de uma 

visualizada. Diariamente as pessoas são bombardeadas de informações, que 

entram pelos órgãos dos sentidos, o corpo processa, e em seguida utiliza-se 

aquelas que mais atendem aos interesses. 

A quantidade de informações que entra por meio dos cinco sentidos é de 

aproximadamente 400 bilhões de bits por segundo, é evidente que não processa-

se toda esta quantidade, apenas são processados 2 mil bits por segundo. O 

cérebro precisa filtrar uma quantidade de informações, que não são tão 

importantes no cotidiano. Segundo o doutor Andrew Newberg (2007, pg. 46,47) o 

cérebro trabalha para “tentar criar para nós uma história do mundo, ele precisa se 

livrar de muitos dados supérfluos”. Dependendo de suas experiências. Diz o 

autor: “como você as processa, isso realmente cria seu mundo visual (...). O 

cérebro é, afinal quem percebe a realidade e cria nossa versão do mundo.” 

Portanto, somente é possível perceber algo novo, quando estiver consciente do 

estado presente, ou seja, aqui e agora, quando estiver aberto para o novo, 
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permitindo-se a experienciar novas emoções, fazendo novas associações, mais 

questionamentos e armazenando mais informações em nossas redes neurais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

A comunicação e o poder da linguagem corporal, é uma forma complexa de 

interação interpessoal da qual se tem pouca consciência, mas que reflete o 

núcleo da personalidade de cada indivíduo. Todos os movimentos corporais e a 

linguística utilizada, tem por função expressar sentimentos, ações, emoções para 

transmitir as mensagens. E desta forma no papel de emissor, a congruência 

pessoal consiste no alinhamento destes elementos, aliados ao rapport e feedback 

dos receptores, resultando um bom resultado na comunicação. Cada um cria o 

mundo que percebe, e estes significados, são influenciados pelo contexto, como 

intenções, os interesses, a compreensão dos fatos e pelos critérios que regulam 

as decisões, com base em um sistema de crenças e valores individuais de mapas 

mentais. Desta forma, se estabelece tendências ou hábitos dentro da mente, que 

mais tarde orienta e direciona a percepção. Conforme se tem a consciência, 

torna-se possível permitir-se vivenciar novas possibilidades, assim sendo, a 

percepção não é a realidade, não a realidade externa, mas a percepção criada 

pela realidade interna, a realidade subjetiva. Desta forma, pessoas diferentes 

percebem as mesmas coisas de formas diferentes. “As pessoas respondem a sua 

experiência, não à realidade em si” (O’CONNOR, 2012, p.06). 

Ao pensar em comunicação, acaba-se valorizando mais a verbalização, neste 

contexto a comunicação não-verbal pode parecer abstrata. Entretanto, as 

pesquisas científicas atuais, evidenciam que seu uso é tão importante quanto o 

domínio da linguagem verbal. Através da comunicação verbal e da comunicação 

não-verbal, criam-se códigos de comunicação, é como cada pessoa estrutura 

consciente ou não-consciente o próprio espaço. E como esta relação é 

determinada pelo meio onde vive, os aspectos culturais e a coleta de informações 

do mundo de modo geral, através dos três canais sensoriais da comunicação 

(visual, auditivo e cinestésico). Por alguma razão, ainda não descoberta, cada ser 

humano utiliza preferencialmente, um entre os três canais de comunicação. Isso 

quer dizer que utiliza-se os outros dois canais, porém, com menor intensidade. 

“Processamos todas as informações através dos sentidos” (O’CONNOR, 2012, p. 
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07). Através deles, representa-se o pensamento, quando a pessoa se comunica 

com os outros, e cada um têm uma tendência para um modo particular de 

expressão. É possível perceber e identificar em poucos minutos, qual o canal 

sensorial dominante através dos elementos verbais, gestos, expressões faciais, 

tom de voz, movimento dos olhos, etc. Sendo assim, independente do canal 

predominante é possível comunicar-se com os outros, compartilhar as 

experiências, compreender e ser compreendido. A limitação acontece na forma de 

relatar uma experiência, causando algumas vezes mal entendidos. O significado 

da linguagem é criado individualmente, por isso, palavras significam coisas 

diferentes para pessoas diferentes, limitando as escolhas, ações e compreensões 

mais amplas. Ao pensar em comunicação, se torna natural pensar em 

verbalização, mas conforme Albert Mehrabian, por volta de 1950, ele foi o pioneiro 

em pesquisas sobre Linguagem Corporal, e destacou que 93% da comunicação é 

não-verbal, e seu uso assume maior importância quanto o domínio da linguagem 

verbal. Ou seja, significa que o “como” se diz (entonação, volume, velocidade, 

etc.) carrega cinco vezes mais informações do que as palavras ditas. E também 

como usa o corpo através de (gestos, expressões faciais, postura) tem ainda 

maior influência. As palavras representam 7% na nossa comunicação. O tom de 

voz por sua vez representa 38%. Linguagem corporal 55%. Segundo o 

antropólogo Ray Birdwhistel, pesquisador sobre a comunicação não-verbal. 

Descobriu que as palavras correspondem por menos de 35% das mensagens 

transmitidas, numa conversa frente a frente. E 65% de comunicação não-verbal. 

Uma das chaves na comunicação, está no “como” se fala, mais do que, o “que” 

se diz. 

É importante ler os sinais de linguagem não-verbal,  para compreender o 

que realmente se quer transmitir, bem como poder decodificar. O corpo fala e 

saber utilizá-lo da melhor forma, facilita o Rapport ou a empatia, que é uma 

ferramenta técnica da Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL, que pode 

ser inserida em qualquer ambiente das relações humanas. É a chave que abre 

para fluir a comunicação harmoniosa, pode-se transmitir confiança, despertando o 

interesse genuíno entre as pessoas, para haver a troca de influências e de 

conhecimentos, respeitando opiniões contrárias sem julgamentos, e com respeito 

por mapas de mundos diferentes, momento este, que todos ganham e ampliam as 

percepções. Com isso, cria-se uma comunicação harmoniosa e atrativa, é algo 
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que pode ser estudado e desenvolvido com qualquer pessoa. Com certeza é 

possível encontrar algumas pessoas com um magnetismo pessoal inspirador, 

motivador que desperta a vontade de ser igual ou consegue extrair o melhor de 

cada um. Este magnetismo toca energeticamente no âmago do ser, para que a 

pessoa se abra para o novo, e descubra o melhor de si e procure fazer  diferença 

aqui na terra para alguém. Através desta empatia, acontecem muitas vezes 

grandes transformações pessoais e de ordem social. Humanizando e 

sensibilizando-as para serem mais ecológicas no mundo, e quem sabe, descobrir 

o propósito de vida. “Todas as ações têm um propósito” (O’CONNOR, 2011, 

p.06). 

A linguagem corporal reflete o núcleo da personalidade, e estar ciente e 

atento do modelo comportamental adotado é de fundamental importância, porque 

é um dos fatores que impedem de perceber o ambiente e as pessoas envolvidas, 

criando uma barreira empática, gerando um conflito interpessoal. Este conflito 

precisa ser detectado e remodelado. “Todo o comportamento tem uma intenção 

positiva”. (O’CONNOR, 2011, p.06). Qualquer pessoa tem o potencial para 

desenvolver a capacidade de observar pistas comportamentais, onde revelam 

processos cognitivos de estratégia humana, que cada pessoa utiliza através da 

forma de pensar, compreender e organizar as informações da própria experiência. 

Quando observa-se alguém se expressando, é perceptível a modalidade sensorial 

empregada pela pessoa, as pistas de acessos comportamentais como (feições 

físicas, movimentos oculares, gesticular, predicados na fala, etc).  Estes estão 

associados aos processos cognitivos ligados aos cinco sentidos, e no momento 

que a pessoa acessa determinada experiência, podendo ser positiva ou negativa, 

a postura corporal reflete estes processos internos e consequentemente elas 

fornecem informações mesmo inconscientes disso, por isso, quando se quer agir 

de forma diferente e inevitável não mudar os pensamentos e emoções. “Mente e 

corpo formam um sistema. São expressões diferentes da mesma pessoa” 

(O’CONNOR, 2011, p.07). 

Por meio das técnicas da Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL 

é possível mudar os modelos comportamentais adotados, que não são muito 

positivos. Primeiramente é desenvolvido um auto-rapport, para um 

autoconhecimento e alinhamento, afim de aprimorar a congruência pessoal, em 

seguida, como criar o rapport com o público, exercícios para perceber os 
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feedbacks e refinar os ajustes para a comunicação ficar mais harmônica. Serão 

mapeados e as necessidades destacadas, e em seguida, cria-se novas 

estratégias com técnicas específicas para a remodelagem, até conseguir o 

alcance do objetivo.  

 

“PNL estuda como estruturamos nossas experiências subjetivas - 
como pensamos sobre nossos valores e crenças e como criamos 
nossos estados emocionais – e como nosso mundo interno a partir 
de nossa experiência lhe damos significado” (O’CONNOR, 2011, 
p.01). 

 

Quando recebe-se uma mensagem, a interpretação da mensagem recebida se dá 

de forma generalizada, omitida ou distorcida, conforme o filtro que a pessoa mais 

utiliza. Quando decodificamos a mensagem é normal basear-se pela intuição, e 

uma das partes desta intuição, é a leitura rápida que realiza-se naquela pessoa, 

sendo o próprio comunicador que revela as primeiras intenções, se está 

congruente ou  incongruente. Também pode-se basear em microexpressões, que 

são realizadas inconscientemente. Um exemplo: em uma situação em que não 

gostaria de fazer algo e verbaliza-se um sim, mas negando com a cabeça. Cada 

pessoa a utiliza mais em certas partes do corpo, do que em outra. Em qualquer 

situação é importante estar congruente com a fala. Todas as emoções são 

expressadas pelo corpo, também é importante compreender o feedback da outra 

pessoa e perceber a influência exercida, para que flua a comunicação. “As 

pessoas respondem as suas experiências, não a realidade em si” (O’CONNOR, 

2011, p.05). 

Quando existe uma incongruência na comunicação verbal e não-verbal, as 

mentiras serão verificadas quando questionado, através do cruzamento das micro 

e macro expressões, o que esta a ser dito pela pessoa. Existe uma análise sobre 

(o ritmo, velocidade e entonação da voz, do movimento ocular, um toque na ponta 

do nariz ou nos lábios, etc) e em conjunto podem revelar que não é verdade o que 

está sendo dito e assim por diante. Existem estudos específicos nesta área para 

melhor aprofundamento. Todos nascem sabendo identificar algumas expressões 

faciais, gestos e posturas. Porém, como a linguagem corporal ainda hoje é pouco 

estudada e difundida, grande variedade de gestos passam despercebidos. Mas 

especialistas alertam que é preciso ter cautela na leitura de gestos e expressões 

corporais, não existe padrões a serem seguidos, como são apresentados de 
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forma descuidada em alguns casos, ainda ocorrem muitos erros de 

interpretações, porque deve existir uma análise minuciosa em cada caso, para 

poder afirmar algo. 

A comunicação reflete a relação que a pessoa tem com o mundo, bem 

como a interpretação que se têm, e como se expressa nele. Entre o mundo e a 

representação que se têm dele, existem filtros que influenciam a percepção, que 

deformam a interpretação, a imagem que se tem das pessoas e de que faz de si 

próprio. Cada pessoa tem um padrão de se comunicar com base em histórias, 

presas no passado ou no futuro, algumas vezes, sem estar conscientes do 

presente momento. E inconscientes de todo este processo, algumas apenas 

reagem ao mundo, vivem no automático, presas a padrões, as influências do meio 

onde vivem e de emoções resultantes de memórias, muitas vezes traumáticas 

prejudicando a pessoa de atingir um objetivo ou de ter uma vida mais harmônica. 

A pessoa com este perfil, sem consciência do estado reativo, é incapaz de 

assumir os erros, sente-se vítima do mundo, acaba responsabilizando o outro ou 

o meio, sente dificuldade de lidar com desafios ou pressões, dificuldade de 

comprometer-se e cumprir promessas, costuma a ver o problema e não a 

solução.  E se quer alcançar algo diferente do que tem agora, vai ter que 

obrigatoriamente mudar hábitos. Então é comum, repetir hábitos sem que se 

perceba, hábitos de anos, enraizados, e é curioso que as pessoas reclamam que 

não conseguem a tal mudança, mas insistem em pensamentos e atitudes, 

dizendo ou fazendo as mesmas coisas e nada muda, e se faz sempre as mesmas 

coisas terá sempre os mesmos resultados. 

Durante a sua vida, a pessoa adquire mecanismos de defesa, uma 

natureza que é construída a partir de aceitações, rejeições, resistências, 

persistências, etc. Que podem ser negativas como positivas. Dessa forma a 

pessoa se identifica com alguns modelos criados por ela mesma. Assim o hábito 

recebe reforços gradualmente. Essas reações ganham força com o passar dos 

tempos, e é possível acostumar-se, chegando a considerar a segunda natureza. 

As pessoas que conseguem ser mais conscientes, são pró-ativas, são mais livres 

para vivenciar o novo, descobrem sempre novas possibilidades e aprendem com 

as experiências, desta forma, conseguem fazer melhores escolhas e mudanças 
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significativas na vida. Reconhecem as falhas, medos e estão dispostas a 

encontrar soluções. As ações positivas ou negativas, só tem o intuito de evitar a 

dor e o desejo de obter prazer. Como refere Robert Dilts (2012) onde cita 

Sigmund Freud que propôs o “princípio do prazer” como mecanismo principal da 

motivação. De acordo com Freud, os organismos são conduzidos para “procurar 

as experiências prazerosas” e “evitar a dor”. 

Através da técnica do Metamodelo, primeira técnica da Programação 

Neurolinguística – PNL , desenvolvida por Richard Bandler e John Grinder, que é 

uma forma eficaz de perceber como a pessoa esta interpretando a representação 

da realidade do outro, e principalmente a informação oculta que precisa para se 

conhecer melhor, identifica padrões de linguagem problemática ou dúbia. É um 

conjunto de padrões de linguagens e perguntas, que reconectam as deleções, 

distorções e generalizações, às experiências que as gerou. São padrões de 

pensamentos, comportamentos e de sentimentos que desenvolvem-se, tornando-

se padrões. Os filtros operam como algo que auto-organiza todo o sistema 

mente/corpo/emoção, servem para manter em ordem essa maneira de enxergar 

as coisas. Então, o que se percebe, influencia e forma o tipo de personalidade 

que desenvolve-se, e influenciam os relacionamentos, carreiras, personalidades, 

etc. Se a visão for negativa, desenvolve-se uma personalidade negativa, criando a 

dúvida, medo, rejeição, descrença, etc. Do contrário, a pessoa desenvolve uma 

visão de oportunidades, segurança, confiança, etc.  

Assim, esta visão funciona tanto para questões pessoais como 

profissionais. Com o tempo, estes filtros perceptivos tornam-se a forma de ser 

dessa pessoa no mundo, o estilo da personalidade dela. Quando estes filtros não 

são positivos, podem prejudicar a pessoa de ser feliz ou de ter sucesso em 

determinadas área de sua vida. É possível através de técnicas específicas da 

Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL, mudar estes filtros, muda-se as 

experiências e no final a personalidade. A mudança acontece desde que a pessoa 

realmente queira mudar. Funciona como um programa de computador, que pode-

se instalar, desinstalar e reprogramar o cérebro.  

Se perceber, é o contexto mental que influencia a percepção dos filtros. 

Não se tem escolha, senão criar os próprios filtros perceptivos, e na maioria das 

vezes, adota-se os que estão em torno da pessoa, depois cria-se o próprio, 
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aprimora-se e seleciona melhor alguns filtros de acordo com as necessidades. 

Com isso, adquire-se consciência e maior reflexão sobre o próprio 

comportamento, nos diversos contextos da vida, obtém-se mais discernimento 

sobre as crenças e valores, mudando as percepções, em seguida percebe-se no 

corpo a sensação de ser e de estar integrado no todo. As melhores perguntas a 

serem feitas são: Quem eu sou? Qual a minha missão? 

A medida que toma-se consciência, cria-se habilidade de observar as 

diferenças, desenvolve-se um estado puro de observação (observar sem 

julgamento). A mente fica em estado de alerta, e quando surgem os sinais 

diferentes no caminho é possível perceber  e pode-se experimentar estados como 

confusão, admiração, surpresas, etc. Estes estados são induzidos pelos sentidos 

através dos filtros. Quando acontece algo novo, ao invés de interpretar e dar 

sentido as coisas através dos próprios filtros, a pessoa permite-se experienciar a 

nova informação ou a diferença. Se sentir que já conhece e espera alguma coisa, 

esta usando os filtros de julgamento, então não verá e nem aprenderá nada de 

novo, é necessário explorar mais possibilidades para ser livre para agir. Desta 

forma pode-se ampliar as possibilidades dos filtros. “Não há maior evidência de 

insanidade do que fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados 

diferentes” (ALBERT EINSTEINSTEIN).  

Os filtros são as formas como a pessoa processa, organiza e estrutura as 

informações externas, criando uma resposta ou uma realidade interna, que 

orientam o comportamento. Existem vários fatores neste contexto, que podem 

influenciar a interpretação, isso vai desde conflitos, diferenças ou também podem 

ser atraída por semelhanças.  

- Filtros cognitivos ou perceptivos: estão nas crenças, regras, valores, modelos 

mentais, interpretações, representações, significados, linguagem, entendimento, 

intenções e perspectivas, etc. Quando a pessoa se volta para o interior e começa 

a explorá-lo. 

- Filtros somáticos: referem-se ao estado do corpo, consciência das emoções, 

postura, movimentos, instinto, energia. Mensagens do cérebro entérico (estômago 

e intestinos) 

- Filtros de campo: é a experiência relacional, é o resultado da cultura, da família, 

da profissão, do convívio social do meio onde está inserido. 
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Todas as experiências, passam por filtros de omissões, distorções ou 

generalizações. “Se quiser compreender, aja” (O’CONNOR, 2012, p.07). 

Generalização: é quando se toma uma experiência como base para todas as 

outras. É a base para aprendizagem, como cria-se modelos, regras que oferecem 

meios de prever o mundo, com base em experiências anteriores boas ou ruins. O 

problema acontece quando os acontecimentos futuros são encaixados nestes 

padrões antigos, não permitindo perceber uma nova experiência e uma 

possibilidade de ampliar a percepção. Exemplos quantificadores universais: 

nunca, jamais, sempre, todos, tudo. 

Omissão: utiliza-se de elementos que são omitidos na própria fala e do outro. 

Quando relata-se uma experiência não consegue-se transmitir tudo em palavras, 

ou por achar que alguns detalhes não são importantes ou porque simplesmente 

não percebe no momento como esta transmitindo a experiência. Este padrão 

reduz as experiências e a capacidade de assimilação. Deixa-se de dar atenção a 

detalhes novos enriquecedores para valorizar algo já enraizado, como uma 

omissão comparativa. A omissão ou deleção não são boas e nem ruins, depende 

daquilo que se deleta. 

Distorção: afirmar conhecer a experiência interna do outro, julgar o 

comportamento e utilizar a mudança de uma experiência em beneficio pretendido 

por si mesmo e não pelo interlocutor. Causa e efeito. A distorção é como muda-se 

a experiência, pode-se florear, aumentar, diminuir, alterar sequências, etc. 

 

Um outro exemplo: E um certo momento, a pessoa na hora que estava se 

comunicando não estava muito à vontade, com isso,  gerou um determinado 

problema. Este mal-estar está dentro da mente cognitiva, que irá refletir a uma 

sensação somática (um estado) que pode gerar desconforto. Isso acontece 

quando não se está consciente, quando perde-se a conexão consigo e não está 

no presente. As sensações percebidas, são filtros da história pessoal, tanto do 

passado como os desejos do futuro, podendo ser negativas ou positivas. O 

problema maior são sensações negativas, que estão enraizadas em crenças, 

memórias, valores, controles, etc. Que geram um estado físico desagradável 

como (tremor, arritmia, secura, sudorese, etc). E existe também um julgamento 

negativo neste momento. E ainda há uma mente cognitiva, que procura 

neutralizar este estado negativo, resultando um maior desconforto, dificultando, 
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impedindo que flua a comunicação. Criando uma guerra interna onde a pessoa 

não consegue administrar as informações que apareceram no momento. Aquele 

problema que existe e gera um estado negativo na pessoa, apenas persiste, por 

não vivenciar o estado e a sensação do aqui e agora. Deve-se olhar a questão, 

sem aversão e nem apego. A transformação ocorre, quando vivencia-se a 

situação original presente, aí está a liberdade de se abrir para o novo, para o 

campo de novas possibilidades. É necessário aceitar o problema com a mente 

cognitiva. Enquanto quiser resolver a situação somática com a mente cognitiva, 

isso só aumentará a possibilidade de agravar a situação, pois a parte cognitiva faz 

parte do problema, trazendo aquelas reações mentais. Isso porque no momento 

em que pensa, imediatamente já foi acessado algum padrão comportamental. O 

comportamento é o resultado do estado sensorial em que a pessoa se encontra. 

A Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL reconhece a importância 

da fisiologia, ela tem o poder de mudar e sustentar estados internos. Um exemplo 

simples, o mau humor, todos temos o livre-arbítrio, e para mudar a situação, 

pode-se criar um estado de bom humor ou pode-se sustentar este estado o dia 

todo de mal humor. Também é possível influenciar os outros com o seu estado e 

mudar o ambiente a sua volta.  “Ter uma escolha ou opção é melhor do que não 

ter uma escolha ou opção” (O’CONNOR, 2012, p.06). Partindo desse 

pressuposto, permitindo-se desta forma a descobrir e vivenciar novas 

possibilidades e de alterar a realidade diária. É este meta estado que vai 

determinar o comportamento para conseguir acessar a zona de excelência. Que é 

um processo de investigação, autoconhecimento, mudanças de estratégias e 

transformações nas estruturas, superações emocionais, quebra de crenças e 

contradições internas. Um processo de congruência entre corpo, mente e alma, 

que permitem desenvolver o melhor de si próprio e que contribuem para descobrir 

a missão de vida. Deve-se fazer duas perguntas conforme a grande terapeuta 

Virgínia Satir: “Como se sente e como se sente sobre como se sente?”. 

A combinação das experiências subjetivas, são incorporadas no circuito 

neurológico, criando os níveis de aprendizagem e transformação, podem ser 

ativados através de padrões de linguagem, estratégias cognitivas e refletindo em 

padrões fisiológicos e linguagem corporal. Em qualquer nível superior tem um 

grau de informação e complexidade que abrange os níveis inferiores. Um modelo 

adotado da Programação Neurolínguistica Sistêmica – PNL desenvolvido por 
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Robert Dilts com base no trabalho de Gregory Bateson é chamado de Níveis 

Neurológicos, possui formato de pirâmide com seis níveis, começa pelo nível 

básico que é o Ambiente externo, Comportamento, Capacidade, Crenças e 

Valores, Identidade e chega até a Espiritualidade 

Ambiente: O mundo exterior, oferece inúmeras possibilidades positivas e 

negativas. Uma estrutura que condiciona. 

Comportamento: Como o indivíduo age no mundo. Podendo ser de forma pró-

ativa e criativa, ou pode ser apenas reagindo, lutando, fugindo ou ficando 

paralisado. 

Capacidade: é como a pessoa utiliza a energia para as ações, são as habilidades, 

talentos e competências. Resultado de estratégias racionais, lógicas e analíticas. 

O próprio pensamento de resultado é uma habilidade ou capacidade que possui, 

na hora em que se vai tomar decisões. 

Valores e Crenças: O pensamento de resultados se alinha com as crenças e 

valores, quando percebe como funciona bem algo, e quando se torna um princípio 

importante em sua vida. O mapa de mundo são orientados com base nas crenças 

e valores. 

Identidade: (quem eu sou?) é quando se torna o tipo de pessoa que anda em 

direção daquilo que se quer na vida, ao invés de deixar isso ao acaso ou para que 

outros decidam, o pensamento do resultado alcança o nível de identidade. 

Espiritualidade: em Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL, é o campo 

relacional que está além do indivíduo. A família, as pessoas com quem se 

relaciona, trabalho, grupos, etc. 

Um importante ponto que promove harmonia nas ações e sensações de 

bem estar, é o sentido de integração com o universo, é quando os níveis de 

identidade e espiritualidade orientam e dão significado aos outros níveis 

inferiores, como valores, crenças, competências e comportamentos. 

A grande maioria das pessoas não tem muita consciência sobre os valores 

que defende. E se perceber, age motivada por estes valores, que podem ajudar 

ou criar grandes dificuldades na vida. Eles funcionam como um motor que nutre 

os seus atos, comportamentos, emoções e escolhas. E muitas vezes não se tem 

a mínima consciência, por mais racional que possa ser. Não é de costume 
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questionar-se, por exemplo: Para que, teve tal dificuldade? Para que, tomou 

aquela decisão? Para que, está em um conflito? Para que, em uma situação, se 

esta confortável e em outras não? Perceba que não foi usado o “por que” e sim 

“para que” no lugar. Assim pode-se explorar mais as questões implícitas por trás 

das coisas. Desta forma, não se busca uma justificativa para as questões, e sim 

uma solução, ou melhor, um esclarecimento. 

 Uma forma para descobrir os valores é se questionar mais, do que 

simplesmente ter ou achar respostas, e algumas perguntas são muito importantes 

para se ter um melhor direcionamento no seu caminho, como: Qual a minha visão 

de mundo? Qual a minha missão? Qual a minha ambição pessoal? Qual o papel 

que desempenho? Quais são os meus valores? 

  As crenças são regras pelas quais muitas vezes vive-se por elas, e 

nem sempre são questionadas ou consegue-se um tempo para refletir a respeito, 

e muitas vezes não são verdades. Agem como profecias em muitas vidas. É 

possível ver diariamente pessoas que matam e morrem por suas crenças. 

Costuma-se a tratar as crenças como se fossem leis e verdades absolutas, 

imutáveis, e a maioria das vezes é defendida sem limites, e ainda impõem-se ao 

meio para seguí-las com brutalidade emocional e alguns casos física, em casos 

extremos chega-se até a morte. As crenças formam os modelos mentais que se 

tem, agem como bases de comando para o cérebro, como filtros pré-arranjados, 

organizados para estruturar as percepções do mundo. As crenças negativas, não 

se baseiam nas experiências negativas e sim como adota-se aquilo que 

aconteceu como uma verdade. As crenças podem ser estratégias mentais 

positivas, que funcionam como uma permissão para as inúmeras possibilidades 

da vida, para conseguir a felicidade e sucesso. Ou estratégias mentais negativas, 

que iram trazer infelicidades, doenças, frustrações e  fracassos, etc. Mas, têm-se 

o livre arbítrio para escolher novas crenças ou também pode-se ficar aprisionados 

nelas. É necessário estar atento aos padrões utilizados no cotidiano. São eles que 

determinam o sucesso ou fracasso nas relações. Cada um possui 

responsabilidades em qualquer intervenção, seja com o outro, seja para si 

mesmo, através daquilo que se faz, independente da finalidade. A habilidade de 

lidar com as situações é que diferenciam as pessoas de ser bem sucedida ou 

não. Quanto mais a pessoa é congruente com suas metas, crenças e valores, e 
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como a pessoa alinha estes pensamentos com as ações e palavras, é o que 

garante o destaque dela. “ Não é possível convencer um crente de coisa alguma, 

pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se na profunda 

necessidade de acreditar”( ALBERT EINSTEIN). 

Logo surge a pergunta: Da onde surge a crença? Elas surgem através de 

vivências, das influências desde que se nasce, passa pela infância, juventude e 

depois na vida adulta adquire-se mais crenças durante o percurso da vida, onde 

muitas crenças antigas são fortalecidas inconscientemente. Desta forma, recebe-

se todos os tipos de influências do meio, seja a família, vida escolar, amigos, 

religião, etc. Se as experiências foram positivas, as crenças são de conforto, 

fortalecedoras. Mas se teve alguma experiência negativa, como exemplo, em uma 

determinada situação, sentiu-se desconfortável pela exposição, neste momento 

criou-se um trauma, pode-se dizer, que foi instalado um programa, neste caso, 

pode-se ter adquirido uma crença que pode limitar a pessoa de conseguir o seu 

objetivo no presente e também no futuro. Porque toda vez que a pessoa passar 

pela mesma situação de exposição, acessará as mesmas informações que este 

trauma causou, naquele momento no passado. O cérebro aprende por repetições 

ou por choque emocional principalmente. Mas este programa pode ser 

desinstalado ou reprogramado através das técnicas da Programação 

Neurolinguística Sistêmica - PNL. 

O aspecto mais difícil está às vezes, na identificação de crenças limitantes. 

São crenças que influenciam a forma de ver a vida, que diminuem as 

possibilidades, as capacidades e a transformação. Muitas vezes, o resultado 

negativo pode ser atribuído as experiências ou a fatores externos. Como em uma 

determinada situação, a pessoa recebeu uma crítica negativa, onde ela atribuiu a 

um ataque pessoal, considerou a crítica de um comportamento a nível de 

identidade. Ou em casos em que a pessoa afirma que seu trabalho causa stress e 

depressão, fatores externos é que estão a prejudicando. Também há casos em 

que a pessoa acredita que traços da identidade impossibilitam de alcançar os 

objetivos, como medo, timidez, insegurança, considera o comportamento a nível 

de identidade. Expressões do tipo: “Eu sempre fui assim, desde que nasci!” E 

existem casos, em que a pessoa não consegue ter consciência de uma crença 

limitadora para acessar, possui comportamentos repetitivos que não se sabe da 
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onde vieram. Então é o aspecto mais difícil de identificar uma crença limitante, é 

que ela pode estar fora da consciência, muitas vezes age no piloto automático e 

os problemas mais comuns estão nas crenças do subconsciente. Geralmente 

existem múltiplas causas de crenças envolvidas, no sistema de crenças, às vezes 

a pessoa acha que resolvendo um lado, uma questão, irá resolver tudo. Mas não 

funciona assim, há muitas coisas implícitas por trás de uma crença. Através de 

várias técnicas, e com muita persistência é possível começar a desvelar os 

mistérios perturbadores principalmente. Crenças podem limitar a mente, então 

diante delas, pode-se generalizar, distorcer e omitir coisas que não se quer ver ou 

mexer, assim a realidade torna-se ofuscada e presa no passado. Também não 

pode-se deixar de lembrar que as crendices, superstições, coisas que trazem 

azar, isso é importante investigar, porque até as crendices limitam. 

O mais importante é investigar de onde vem, qual a origem, onde está o 

gatilho disparador do conflito intrapessoal. As crenças limitantes vão atrapalhar os 

sonhos, vão distorcer a realidade para baixar a autoestima, vão trazer medos, 

inseguranças, culpas, bloqueios. O mais importante é que tem que focar no 

objetivo e ir enfrente. Procurar através de mudanças de crenças, mudanças de 

pensamentos, de estratégias, procurar fortalecer-se e libertar-se, assim têm-se 

pensamentos mais pró-ativos. Todos os pensamentos, sentimentos, emoções, 

são trazidos de memórias do passado, em seguida se faz associações do 

passado com o presente. Tudo esta registrado nas redes neurais, as imagens, os 

sentimentos, as emoções, etc. E entender que o cérebro registra e atribui 

significado a tudo. Assim, cria-se mensageiros químicos no cérebro que são os 

neurotransmissores, e no corpo os neuropepitídeos, chamadas de moléculas das 

emoções, que inundam o corpo com informações, criando um sentimento, uma 

emoção, um pensamento, etc. E este sentimento vai criar o ambiente externo, as 

membranas celulares  estimulam o núcleo da célula, levando informação a partir 

dos genes, é desta forma que o cérebro ao receber a informação, vai estimular 

que  pense da mesma maneira, pra que crie uma coerência entre o que  pensa e 

entre o que sente, é a partir de um ambiente, onde repete a mesma forma de ver 

o mundo, a partir dos mesmos estímulos referenciais, o cérebro cria uma fórmula 

de pensar e sentir, com uma coerência, então cria-se o hábito como: de ver  os 
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mesmos canais de TV,  de falar, de agir, de comer as mesmas coisas, ver as 

mesmas pessoas, e  inclusive os vícios como fumar, beber, etc. 

 A realidade criada pelo cérebro vai estruturar as memórias, numa área do 

cérebro chamada cerebelo, onde é armazenada as informações no subconsciente 

ou ego ou é também chamada personalidade, a partir das impressões que se tem 

do mundo, cria-se a realidade subjetiva. Então a partir de estímulos referenciais e 

influências ativa-se o circuito neural, e os impulsos respondem automaticamente, 

há um processo de condicionamento, desta forma estrutura-se uma crença que 

vai inspirar ações, pensamentos e escolhas na vida. É necessário estar atento 

para perceber as estruturas das memórias inconscientes, porque as perspectivas 

de prosperidade podem ser sabotadas. No processo de autosabotagem, cria-se 

toda esta estrutura química de crenças a partir de pensar e sentir, e naturalmente 

diante de uma nova informação, o seu subconsciente não reconhece a 

informação nova. Então o corpo vai reagir, vai buscar a velha informação e é aí 

que aparece o processo de autosabotagem. Entender que é necessário criar uma 

nova situação e estando bem consciente dela, assim o cérebro irá registrar esta 

situação agradável ou de sucesso, a partir disso, cria-se uma nova perspectiva 

para deixar de ser refém de si próprio e conseguir a transformação. 

“O objetivo único desse jogo é preparar quimicamente o nosso corpo, 
por meio de um pensamento, para ter uma experiência. Contudo, se 
ficarmos preparando quimicamente nosso corpo para ter os mesmos 
pensamentos, para ter as mesmas experiências, não evoluiremos 
como seres humanos” (JOE DISPENZA, 2014, p.169). 

 

Existem vários tipos de crenças, e elas possuem formas diferentes e agem 

de forma diferente também na vida das pessoas.  Elas são: 

 Crenças de senso comum: são construídas pelos homens, invenções que são 

conveniências para serem acreditadas, se ela for útil permanece e senão for útil 

não permanece. As de senso comum são aquelas que são verdade aqui na terra 

e para todas as pessoas. Exemplo: - Vamos todos morrer; Todos temos que 

respirar. 
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Crenças que dão uma direção: para homem, em qualquer lugar do mundo. 

Exemplo: Amar ao próximo como a ti mesmo; Honrar pai e mãe. 

Crenças facilitadoras: são crenças que ajudam a alcançar os objetivos, que 

impulsionam, fortalecem, motiva a pessoa a conseguir o que quer. Exemplos: Eu 

acredito que sou capaz! Eu acredito que terei uma excelente carreira. 

Crenças que não interpretam a realidade: existe um acontecimento que passa a 

ser verdade, geralmente ele passa de boca em boca, e em seguida com mais de 

100 afirmações, logo passa a ser uma verdade. 

Crenças condicionadas: são generalizações sobre o mundo ao nosso redor, 

comportamentos específicos, capacidades e identidade dentro dos níveis 

neurológicos. 

Uma analogia sobre uma forma possível para melhorar a vida, e qualquer 

pessoa têm estas ferramentas em suas mãos. Existe um fascínio pela linguagem 

corporal ou a linguagem não-verbal. Utiliza-se o tempo todo, e na grande parte do 

tempo, de forma totalmente inconsciente. Muda-se em cada ambiente e com cada 

pessoa, e se torna perceptível como exemplos: quando se fala com um bebê, 

muda-se o tom da voz, fica mais aguda, doce, chega-se falar de um jeito infantil. 

E a postura sofre mudanças, curva-se para tentar se parecer menor. O mesmo 

ocorre quando se comunica com uma pessoa mais idosa, geralmente a voz torna-

se mais clara, pausada e a postura acaba-se um pouco curvada. Observando as 

pessoas, é visível que o tempo todo espera-se algo diferente, um movimento, um 

jeito de falar, de se comunicar. Espera-se uma situação engraçada, até mesmo 

para se ter assunto em qualquer ambiente. Pode ser um sorriso, um aperto de 

mão, uma careta, um comentário, enfim tudo se torna assunto. A linguagem não-

verbal, é a linguagem da comunicação, da interação com o outro. Então, o que 

esta dizendo o seu corpo? 

E quando não se esta muito bem ou sente-se enfraquecido, a postura se 

fecha, torna-se menor, a cabeça fica baixa, fala-se pouco e a voz costuma a sair 

baixa, a pessoa procura se tornar invisível no ambiente, evita-se as pessoas, e 

isto é normal para todo mundo.  O problema é quando a pessoa adquire esta 
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postura o tempo todo, dia após dia, chegando a acreditar que é deste jeito. Logo 

que se vê uma pessoa com esta postura, cria-se automaticamente um 

julgamento, que não será positivo, e com isso terá consequências, que 

determinaram o destino, e assim pode-se estar a caminho do fracasso. Diferente 

desta situação é quando a pessoa esta bem e/ou sente-se com poder. O peito fica 

aberto, a coluna ereta, a pessoa torna-se grande, a cabeça sempre elevada, fala-

se alto, etc. E neste caso, quando a postura é de uma pessoa forte, de poder, é 

possível perceber o julgamento que cria-se, como esta pessoa sendo uma pessoa 

feliz e bem sucedida. Cientista encontraram razões e estudaram os efeitos da 

linguagem corporal nas pessoas e os julgamentos criados. Pode-se fazer 

julgamentos radicais e interferências a partir da linguagem corporal, que podem 

prever o destino de muitas pessoas, levando ao sucesso ou ao fracasso. Quando 

contrata-se alguém ou promove-se um encontro, julga-se a linguagem corporal 

mais do que a linguagem verbal. São as impressões causadas, como 

pensamentos, sentimentos que irão influenciar no resultado de um sim ou de um 

não. 

 Conforme as pesquisadoras Amy Cuddy e Danna Carney, da Universidade 

Berkeley, existem estudos e exercícios sobre formas de melhorar  a condição de 

encarar as provas da vida, apenas com  dois minutos. Estes estudos comprovam 

que uma postura pode alterar quimicamente o que está sentindo. Por exemplo: 

Uma postura com os ombros caídos, uma corcunda e o queixo no peito. Logo 

resultará em desânimo, fraquesa, etc. Em outro momento, a pessoa se coloca 

com a postura ereta, os braços abertos, cabeça erguida, e logo estará pronto para 

sorrir, resultando a impressão de uma pessoa, forte, animada, bem sucedida, etc. 

Sabendo disso, fica mais fácil a mudança acontecer. Lógico que quando estes 

dois minutos são empregados conscientemente e várias vezes no cotidiano, o 

cérebro vai acostumar-se com as sensações positivas que causa a mudança da 

fisiologia, tornando-se assim um hábito positivo. Com isso, ajudará a pessoa 

preparar-se e alinhar-se para situações em provas. O exercício se baseia nos 

animais, quando quer dominar o espaço, então ocupa mais espaço, abrindo os 

braços e peito. E isso acontece em todo reino animal e até com os primatas. Os 

humanos fazem igual e nem percebem. E fazem isso quando tem um poder 
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estável ou momentâneo. Isso demonstra como são universais e antigas as 

expressões de sucesso. É comum ver atletas quando ganham, levantando os 

braços, se abrem e sorriem.  Mesmo um deficiente visual que nunca viu tal 

expressão, tem a mesma expressão se tiver poder. Então para mudar este 

comportamento pode-se fingir por um tempo, é como se fosse um treinamento, 

até conseguir mudar este comportamento e parecer ter o poder. Sabe-se que a 

mente muda o corpo, mas também é verdade que o corpo muda a mente. E como 

a mente de um poderoso e de um não tão poderoso se parecem? O hormônio 

chave é a testosterona, que é o hormônio dominante e o cortisol é o hormônio do 

stress. Muitos acreditam que as pessoas de poder tem hormônios testosterona 

alto e o cortisol baixo, e os fracassados vice-versa. Mas estudos comprovam que 

os mesmo índices funcionam igual para todos. Estudos comprovam que dois 

minutos é tempo suficiente para enviar uma nova mensagem para o cérebro 

configurar. Então, o corpo influencia o cérebro e muda quimicamente. O corpo 

muda a mente, e a mente pode mudar o comportamento, e o comportamento 

pode mudar o destino. São ajustes mínimos que podem gerar grandes mudanças. 

O foco ajuda controlar e criar uma forma mais rápida  para conseguir assumir o 

controle do seu estado emocional. E repetir mentalmente e fisicamente até o 

cérebro processar esta nova informação, mesmo passando por situações de 

verdadeiro pavor, repita quantas vezes for possível, seja em qualquer lugar, 

prepare-se  antes, até conseguir ter a nova experiência corporal inserida em seus 

músculos e chegará o momento em que irá dizer; “Meu Deus estou fazendo!” É 

uma atitude simples que pode mudar a vida. Lembre-se do atleta que supera a 

dor, o medo, com o controle da postura e da mente. De uma bailarina que pode 

estar sentindo dores terríveis e morrendo de medo da platéia, mas mantém o 

sorriso e a leveza para parecer que tudo é fácil. Corpo e mente formam um 

sistema único, mas o corpo pode desbloquear a mente, mude a postura porque é 

ela que precisa de treino para mudar as emoções. E assim assumir as rédeas da 

vida, para não perder as oportunidades, todos têm condições de mudar e ser bem 

sucedido na vida. 

A diferença esta na forma como se reage ao stress. Como se lida com as 

emoções, não adianta fugir e negar uma emoção desagradável, porque aparecerá 

nos momentos em que menos estará esperando, atrapalhando o caminho ou a 
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situação. E o comportamento exibido refletirá o que se passa internamente com a 

pessoa, e esta luta interna tentando esconder, disfarçar, afastar estes conflitos, 

resultará numa incongruência. E esta desarmonia pode dificultar a comunicação 

com as demais pessoas. Segundo O’Connor (2014, pg. 252) “Incongruência 

desapercebida fará com que você sabote sua chance de sucesso”. E todos os 

recursos necessários, pode-se encontrar a partir dos Níveis Neurológicos citados 

anteriormente. No caso do emissor, não se pode entrar em contradição, desta 

forma reduzirá as chances de um bom contato. Porque a linguagem corporal diz 

uma coisa e a linguagem verbal outra, esta contradição, chama-se incongruência 

simultânea. Conforme O’Connor (2014, pg. 253), incongruência simultânea é 

“quando você expressa duas ideias conflitantes ao mesmo tempo, dizendo, por 

exemplo: ‘Isso é muito bom’ em um tom de voz duvidoso ou concordando ao 

mesmo tempo em que balança a cabeça sinalizando ‘não”. A maneira de se 

expressar, reflete o que se passa no interior da pessoa, seja através da 

linguagem-verbal, não-verbal, do silêncio, de movimentos inconscientes 

repetitivos, microexpressões faciais, enfim. Não se pode ver de forma isolada, 

porque estão conectados com os sentimentos, pensamentos e ações em uma 

mesma direção, e desta forma, apresenta-se a congruência e o alinhamento da 

pessoa. Para O’Connor (2014, pg. 251) “A congruência é um estado de poder, em 

que não há conflitos, tudo flui em harmonia, é como uma orquestra tocando em 

harmonia”. A comunicação perfeita vem através do coração, do fundo da alma. 

Quanto mais a pessoa têm consciência de si mesma, das crenças, valores, das 

sombras que precisa ressignificar, surge mais liberdade de vivenciar novas 

possibilidades e pode agir de acordo com a missão de vida e de forma ecológica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Programação Neurolinguística Sistêmica oferece uma grande quantidade de 

recursos para o desenvolvimento humano, ajudando a pessoa compreender 

melhor os processos, promovendo melhor clareza e com isso o equilíbrio. A 

mente tem um imenso potencial de transformação, a medida que adquire-se 

autoconhecimento, e alinhamento percebe-se que a dificuldade não é um 

sofrimento, é apenas mais um obstáculo a ser superado, criando assim mais 

discernimento, resiliência e congruência, transformando a pessoa e 

consequentemente o meio a sua volta, gerando paz e bem-estar. 

 Aliados a outras práticas como da meditação e yoga, é possível adquirir 

mais rapidamente estes processos de transformação. A congruência é a total 

atenção no que se esta fazendo no agora. É a harmonia do corpo, mente e alma. 

E não se pode excluir nada, nem ninguém. Conseguimos o sucesso quando 

integramos as partes conflitantes, é quando identifica-se cada parte, sem 

objeções. Na comunicação uma mensagem pode ser transmitida de diferentes 

maneiras, mas o emissor que está congruente se sente bem, feliz e em paz, 

reflete um carisma cheio de amorosidade, com linguagem verbal clara, postura 

corporal harmônica, falando a partir do coração ou da alma, a energia inspira 

confiança, as pessoas ficam à vontade e tocará mais profundamente o receptor. E 

assim fluirá a comunicação nesta harmonia com a própria missão de vida. 
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