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Os blocos de construção do mundo social

Capítulo 1
 

Os blocos de construção  
do mundo social
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1.1 Personificações tais como você e eu
Este livro trata de várias perguntas desafiadoras. Por exemplo, como 
eu penso sobre você e como você pensa sobre mim? De um modo 
geral, como as pessoas criam os pensamentos que têm a respeito 
umas das outras? Ou mais academicamente, quais são os padrões 
recorrentes dentro da estrutura da cognição social inconsciente?

Neste livro, vamos explorar esses padrões não apenas para au-
mentar nosso conhecimento, mas, a cada descoberta que fizermos, 
também procuraremos utilizá -las na prática. As demandas pelas 
aplicações práticas são imensas porque, talvez como você mesmo 
tenha notado, o mundo está repleto de miséria emocional coletiva*. 
A razão principal para escrever um livro como este é que o seu con-
teúdo pode contribuir para a qualidade da vida humana no sentido 
mais amplo.

Neste capítulo, tentamos recriar os blocos de construção do pensa-
mento social inconsciente. Muitos psicólogos infantis estão traba-
lhando em questões correlatas. No começo desta busca, colocamos 
o foco na diferença fundamental entre cognição social e não -social. 
Então, se é que isto existe, o que significa ‘não -social’?

Você não precisa pesquisar a resposta para esta pergunta na lite-
ratura psicológica11. ‘Não -social’ não se encontra dentro da ciência 
e você poderia encontrar no máximo ‘antissocial’. A maioria dos 
meus colegas considera ‘bastante comum’ que existam muitas teorias 
lidando com a cognição social sem que ninguém saiba o que não-
-social significa. Muitos assumem que ‘não -social’ é a mesma coisa 
que a expressão nunca usada ‘cognição física’. Mas o que é ‘bastante 
comum’? Na psicologia, os maiores milagres se escondem por trás 
do que é considerado ‘apenas comum’.12

11 Veja Buunk e Meertens (em Meertens e Von Grumbkow, 1992) quando estiver 
procurando uma definição de ‘social’.
12 ‘Acontece naturalmente’ ou ‘normal’ são expressões que indicam competências 
inconscientes.
* N.R.: do original “social -emotional misery”.
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1.2 Deve ‑se reconhecer a  
 sua própria espécie
Então, o que usualmente se entende por ‘social’? Na natureza, ob-
servamos uma forte inclinação para tratar os membros da própria 
espécie de modo diferente do modo de tratar outros organismos. 
Para tornar isso possível, as plantas e animais devem ser capazes 
de reconhecer outros membros de sua espécie. Leões sabem qual o 
cheiro, a aparência e o som de outros leões, caçam juntos, acasalam-
-se e se socializam uns com os outros, mas não fazem isso com leo-
pardos, crocodilos e hienas.

Portanto, à primeira vista, a habilidade de reconhecer sua própria 
espécie é essencial para a reprodução e isso talvez ajude a definir o 
que chamamos de ‘realidade social’ – em primeiro lugar, é o universo 
dos portadores dos genes humanos. A diferença entre social e não-
-social parece ser um reflexo de uma necessidade biológica, unida 
à habilidade inconsciente de diferenciar pessoas e não -pessoas. A 
maioria dos humanos consegue fazer isso graças à peculiar estatu-
ra vertical. É por isso que geralmente não somos presas de um ca-
çador distraído durante uma caminhada na floresta. Pessoas veem 
pessoas como fundamentalmente diferentes de outros animais, até 
mesmo a maioria dos canibais acredita que a carne humana é uma 
iguaria incomum.

Entretanto, se observarmos o reino animal um pouco mais, veremos 
que os programas mentais projetados para reconhecer outros mem-
bros da mesma espécie nem sempre funcionam infalivelmente. Bor-
boletas às vezes voam ao redor umas das outras se perguntando 
‘podemos fazer negócio’? Às vezes os cachorros veem os seres huma-
nos como supercachorros e seguem seus donos como se fossem líde-
res de matilha. Pergunte a si mesmo: será que isso ocorre porque os 
cães não conseguem ouvir ou cheirar a diferença? Não! Então, será 
que eles são estúpidos? Os cachorros poderiam ‘dar a desculpa’ 
de que a ampla variedade de raças de cães torna a questão muito 
difícil para eles. Se um São Bernardo e um Chihuahua são ambos 
membros da mesma espécie, não seria compreensível que alguns 
cachorros percebessem mais semelhanças entre eles mesmos e os 
seus donos? Em debates assim, os cachorros poderiam se defender 
dizendo que seu dono é mais um ‘líder’ do que um ‘companheiro’ e 
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poderiam argumentar que muitas pessoas, como os pastores, como 
as pessoas que trabalham em resgates de avalanches, os especialis-
tas em explosivos e os cegos, por sua vez, cedem frequentemente 
a liderança ao cachorro – sem a necessidade de copular com ele. 
Agora vamos falar sério novamente13. 

1.3 Como transformamos ‘objetos’  
 em pessoas
O fato de os seres humanos serem capazes de procriar entre si signi-
fica que geneticamente somos uma espécie, mas não significa auto-
maticamente que assumimos* uns aos outros como iguais em nossas 
mentes. Era uma vez, no estado de Massachusetts (lembre -se disso), 
uma lei entrou em vigor proibindo atirar em animais selvagens nas 
ruas, com exceção de lobos e índios. Naquela época, de modo geral, 
os índios não eram considerados pessoas. Para se tornar parte do 
modelo de mundo social de alguém, ser um ser humano não basta. 
Para que isso aconteça, a outra pessoa tem que desempenhar uma 
operação cognitiva chamada personificação. (Para uma compreen-
são mais profunda, veja Stephen Mithen, The Prehistory of the Mind, 
Thames & Hudson, 1996.)

Ötsch (2002) afirma que pensar em uma ‘coisa’ só é possível se sou-
bermos como ‘objetificar’ ou ‘coisificar’ algo. Para que uma ‘coisa’ 
seja um objeto em nossa mente, precisamos atribuir algumas pro-
priedades a ela. Uma coisa precisa estar em algum lugar. Uma coisa 
precisa ter volume. Pensa -se em uma coisa como algo que tem uma 
superfície. Uma coisa precisa de peso, tamanho e cor. Um bebê só 
se torna capaz de lidar de maneira efetiva com as coisas após ter 
aprendido a habilidade de ‘objetificação’ – assumir a presença de 
todas estas propriedades em qualquer objeto. Por sorte, a maioria 
das crianças não tem problemas neste nível. As propriedades que 
devem estar presentes para transformar algo em coisa podem ser 
chamadas de fatores ‘objetificação’. Se um destes fatores estiver fal-
tando, por exemplo, algo que não tenha superfície, então não pode 

13 Este parágrafo foi inspirado no trabalho do biólogo Midas Dekkers (1997).
* N.R.: do inglês “encode”, poderia ainda ser traduzido como ‘tomamos’, 
‘estabelecemos’ ou ‘aceitamos’, de acordo com o contexto.
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ser uma coisa. Ou se a coisa não tem localização, se não está em al-
gum lugar, não se pode pensar nela como algo que realmente exista 
de forma alguma.

Uma vez que toda pessoa é uma coisa, mas nem todas as coisas são 
pessoas, podemos concluir que a operação cognitiva de criar uma 
pessoa demanda mais passos do que a de criar uma coisa. Isto nos 
traz de volta o processo de personificação.

O verbo ‘personificar’ é definido no dicionário como: “Pensar em ou 
falar de um objeto não -humano como se ele tivesse qualidades hu-
manas”. Em outras palavras, tratar uma não -pessoa ou uma coisa 
como uma pessoa14.

Entretanto, para construirmos um mapa útil da realidade social, 
precisamos representar seres humanos como pessoas e não como 
coisas. O que isso implica é o seguinte: o processo de personificação 
apenas atrai nossa atenção quando nós o fazemos, erroneamente, 
com coisas não -humanas. O padrão de pensamento que usamos 
para criar uma pessoa em nossas mentes foi negligenciado na psico-
logia social. A atividade de personificação apenas foi percebida por 
uns poucos linguistas nos casos em que ela era aplicada de maneira 
incorreta a objetos, animais, montanhas, abstrações, etc. A cognição 
social, enquanto ciência, começa com o reconhecimento de que o 
mesmo processo cognitivo de personificação é normalmente usado 
para representar pessoas reais, exatamente da mesma maneira. Até 
recentemente, o fato era tido como algo normal demais para que a 
ciência social prestasse qualquer atenção.

Talvez você se pergunte: por que nunca percebeu a personificação? 
Eu diria que, pela simples razão de que a personificação de uma 
pessoa real é tão óbvia, comum e habitual que acontece de forma 
completamente automática. A personificação é um exemplo dra-
mático de cognição social inconsciente. Sem pensar a respeito, cria-
mos estruturas de pensamento que representam objetos e, devido à 
maneira especial pela qual as construímos, elas se tornam pessoas  
para nós.

14 A prática de falar sobre coisas concretas como se elas possuíssem características 
humanas se origina da retórica grega.
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A quantidade de cachorros personificados por pessoas é, sem dúvi-
da, igual ao número de pessoas aceitas pelos cachorros como sendo 
de sua própria espécie. Como afirmei anteriormente, todas as coi-
sas, como as ideias abstratas, carros, dinheiro, plantas, símbolos, 
organizações, pedras, nações e partidos políticos podem ser perso-
nificadas. Mas, mais do que quaisquer outras coisas, os animais da 
espécie Homo Sapiens são cognitivamente tratados desta forma. Tão 
logo as pessoas tenham aprendido a arte da personificação, em seus 
primeiros anos de vida, elas se tornam capazes de personificar tudo 
com grande facilidade.

O resultado de todo o ‘processo de personificação’ é a existên-
cia de ‘personificações’. Traduzindo para a metáfora do cérebro-
-computador15, podemos considerar uma personificação como sen-
do um arquivo de memória no qual todas as nossas informações 

15 Muitos psicólogos tentam evitar usar a metáfora do computador, mas eu a 
considero muito útil para transmitir uma ideia rapidamente, e por isso eu a utilizo 
neste livro.
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sobre uma pessoa ficam guardadas, de acordo com uma estrutura 
específica.

1.4 Uma personificação desperta
Quando vejo meu colega, Frits, no escritório, a personificação que 
criei dele (aquela que para mim é sua representação) é ativada. 
Falando de maneira geral, assim que vejo uma pessoa real, minha 
personificação desta pessoa é despertada. Um elemento passivo de 
minha memória é estimulado e se torna ativo através da percep-
ção e reconhecimento. A atividade neural envolvida pode variar 
muito em intensidade e geralmente permanece abaixo do limiar da 
consciência. Mas não importa quão fraca seja a atividade mental, 
ainda assim, minha imagem mental interior daquela pessoa é ati-
vada. Para ilustrar: para mim é como se Frits fosse uma figura feita 
de finos tubos de néon que acendem assim que o encontro. Mas o 
interruptor tem um dispositivo regulador que quase sempre fica 
ajustado para funcionar em níveis muito baixos. É por isso que Frits 
brilha de maneira muito fraca em meu campo de visão interior. Tal-
vez ele até seja visível, mas a luz normalmente é tão fraca que não o 
percebo conscientemente. A informação que meus sentidos exterio-
res registram – por exemplo, Jane, a secretária do departamento de 
compras – sobrepuja o meu Frits interior como um avião decolando 
se sobrepõe ao zunido do grilo na margem da estrada. Na medida 
em que desempenho minhas atividades diárias, a imagem de Frits 
fica completamente esquecida, mas ainda assim, esta imagem quase 
invisível determina tudo que sinto em relação ao Frits.

Se eu relaxar, fechar meus olhos e voltar minha atenção para den-
tro, às vezes consigo ver esta luz tênue que é o Frits, consigo perce-
ber do que a imagem é feita. Sob certas circunstâncias, entretanto, 
esta imagem pode me aparecer tão clara como o dia, como quando 
descubro que, hoje de manhã, Frits foi nomeado meu novo chefe!

1.5 Organizando personificações
A consequência inevitável de ter todas as personificações em nossos 
cérebros é que uma quantidade cada vez maior de estruturas cog-
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nitivas vai sendo armazenada na memória. Como lidar com esta so-
brecarga? Por exemplo, será que um dia vou conseguir tirar o Frits 
da minha cabeça? Porque, hoje, eu preferiria ‘apagá -lo’ do meu pa-
norama social! Não, é uma pena, pois não vou conseguir me livrar 
dele. Por que não? A resposta será dada no capítulo seis. Uma vez 
que tenham sido formadas, as personificações não podem ser remo-
vidas, elas podem ser apenas transformadas ou reposicionadas no 
panorama social. Assim, Frits ficará em minha mente para sempre.

Nosso cérebro não é capaz de processar individualmente milhões 
de personificações individuais, por isso recorre ao processo de 
generalização para ajudá -lo. Ao selecionar as personificações em 
categorias, organizamos nossa realidade social. Agrupamos tipos 
parecidos de pessoas para armazená -las no mesmo local, mesclan-
do todas elas em um determinado ‘tipo’. Hoje, Frits está agrupado 
junto com os ‘chefes’.

Além de agrupar as personificações em categorias, a maioria 
das pessoas também faz uso da ‘distância’. Criam um círculo ín-
timo ao redor de si mesmas, reservado exclusivamente para os 
companheiros(as), filhos, pais e para as personificações de entidades 
excepcionalmente importantes, como espíritos, deuses ou anjos. O 
espaço mais amplo ao redor deste círculo íntimo é preenchido com 
pessoas menos significativas, como amigos, vizinhos e colegas. As 
imagens das pessoas nesta área estão geralmente agrupadas, em-
bora seja possível reconhecer a todas como indivíduos. Nas esferas 
exteriores do panorama social pode -se encontrar as personificações 
de grupos como ‘o partido’, ‘a fábrica’ e ‘o governo’. Naquela ma-
nhã, minha mente inconsciente retirou Frits da zona mais próxima 
dos ‘colegas’ e o colocou no distante domínio dos ‘diretores’. 16

Ao ouvir a conversas dos pais, por exemplo, um garotinho pode 
descobrir que a diferença entre ricos e pobres exerce um papel im-
portante na vida. É possível que ele também aprenda sobre alguns 
dos sinais externos através dos quais se distinguem ricos e pobres. 
Mas o que ele precisa descobrir por si mesmo é como configurar tal 
diferença em seu próprio software mental.

16 A descoberta do panorama social surgiu da análise de categorias conforme o 
modelo das submodalidades de Bandler (1985). “Como nós organizamos os seres 
humanos em categorias?” era a pergunta principal.
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No sistema operacional de sua mente, as diferenças entre ‘aqui e lá’, 
‘alto e baixo’ e ‘perto e longe’ já estarão solidamente gravadas. So-
bre a base deste tipo de distinções cognitivas primárias, o garoto vai 
começar a criar seu próprio programa mental para lidar com o rico 
e o pobre. Isso se torna um ‘modelo cognitivo idealizado’ (Lakoff, 
1987), um protótipo abstrato.

Em tal protótipo, a distinção entre as categorias ‘rico’ e ‘pobre’ pode 
ser feita ao colocá -las em cantos diferentes do espaço mental. Por 
exemplo, o menino poderia colocar as pessoas pobres embaixo e as 
pessoas ricas em cima. Da mesma maneira, alguém pode codificar 
pessoas dignas de confiança mais perto e pessoas não -confiáveis 
bem  longe, pessoas de sorte à esquerda e pessoas sem sorte à direi-
ta, ou seus companheiros ao seu redor e seus inimigos bem  longe.

1.6 Cinco tipos de personificação
Usamos o nome ‘personificação’ para indicar a representação men-
tal de ‘alguém’17. Neste livro, fazemos a distinção entre cinco tipos 
de personificações: 

• Autopersonificação – a representação da própria pessoa;
• Personificações dos outros – as representações de outros indiví-

duos;
• Personificações de grupos – as representações de grupos e de 

complexos sociais amplos que são agrupados em unidades cog-
nitivas únicas, tais como partidos, nações, facções, clubes e orga-
nizações;

• Personificações espirituais – as representações dos mortos e de 
entidades sociais não -humanas tais como fantasmas, espíritos e 
deuses;

• Personificações metafóricas – personificações inventadas (como 
as personagens de um livro) e as representações de objetos fí-
sicos, abstrações, animais, plantas, símbolos, processos e enti-
dades não -humanas e não -espirituais às quais sejam atribuídas 
qualidades humanas.

17 No holandês, o verbo ‘personificar’ (personificeren) não consta no dicionário 
Van Dale.
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Inventamos vários tipos diferentes de personificação. Criamos uma 
imagem e a posicionamos em um lugar específico, atribuímos a ela 
sentimentos, motivações e uma profusão de outras características. 
Então, guardamos tudo em nossa memória. Depois começamos a 
nos comportar como se ‘isso’, em nossa mente, fosse uma pessoa 
real de carne e osso. Daquele momento em diante, acreditamos que 
a pessoa realmente existe da maneira como a criamos. (O que dizer 
de personificações inventadas, como personagens de um livro? Es-
tes podem ser reais o suficiente para que as pessoas criem modelos 
a partir deles, por exemplo, como o caso de Robert Dilts ao modelar 
Sherlock Holmes.)

1.7 Pressuposição 1: Personificações são partes
Bandler e Grinder (1979) fazem terapia estabelecendo uma comuni-
cação com certas funções mentais, chamadas ‘partes’*. Por exemplo, 
eles podem trabalhar com a parte que faz com que a pessoa fique 
feliz ou com a parte que a protege de decepções, etc. Na psicologia 
prática de Bandler e Grinder, a personalidade humana é tida como 
uma coleção de unidades que são direcionadas a metas, um conjun-
to de partes da personalidade. Qualquer unidade de atividade neu-
ral relevante pode ser definida como uma das partes caso precise de 
terapia. O efeito terapêutico da abordagem se origina, em grande 
parte, do ato de personificar tais partes. Ao fazer o cliente visualizar 
a parte na forma de uma versão de si mesmo ou em alguma outra 
forma humana, as coisas em terapia se tornam mais vívidas. Assim 
que as abstrações, problemas ou funções mentais são personifica-
dos, algo muito importante começa a acontecer – uma quantidade 
enorme de software mental extra é mobilizada para ajudar. Tudo 
que a pessoa já aprendeu sobre como lidar com outras pessoas pode 
agora ser aplicado ao que é, na verdade, um problema não -social. O 
poder do ‘sistema social operante’ que funciona inconscientemente 
contribuirá enormemente para a capacidade de resolver problemas 
de qualquer tipo.

Conclusão: personificar não -humanos pode ser muito útil.

* N.R.: as partes são representações de possíveis subidentidades ou motivações 
inconscientes individualizadas, identificadas na linguagem quando dizemos ou 
ouvimos comentários tais como: “... é como se uma parte de mim pensasse ou 
fizesse...” ou “Eu não quero fazer isso mas, de repente, já fiz...”.
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Um relacionamento totalmente diferente entre partes e personifi-
cações tem a ver com a demarcação entre o eu e o outro – quem é 
quem no modelo do panorama social?

As personificações consistem, por definição, em atividade no tecido 
nervoso, armazenadas na memória de alguém. São propriedade da 
pessoa em cujo cérebro estão representadas.

A implicação lógica é que nossas personificações de outras pesso-
as (o conhecimento que temos a respeito delas, neurologicamente 
armazenado em nossas mentes) também são partes de nós mes-
mos. Embora os seres humanos existam como objetos reais físicos 
no mundo, conhecemos sobre eles apenas aquilo que nossa própria 
neurologia é capaz de representar. Então, os outros reais de carne 
e osso são, de fato, apenas estímulos para que criemos nossas per-
sonificações. Embora tenhamos acesso e possamos conhecer apenas 
as nossas representações autoconstruídas de outras pessoas, equi-
vocadamente temos a tendência de supor que é a pessoa real que 
conhecemos – ignorando o fato de que a pessoa que ‘conhecemos’ 
não é nada mais que uma atividade em nosso cérebro*.

Conclusão: Todas as pessoas, organismos, deuses, grupos e criatu-
ras que conhecemos são partes de nós mesmos. Consequentemente, 
as pessoas rodeiam -se de um círculo de personificações autocriadas 
que são, para elas, o único mundo social possível de ser conhecido. 
Significa que uma mudança no panorama social é uma mudança 
em sua realidade social.

1.8 Pessoas, animais e personificações
Durante o desenvolvimento social de seus filhos, os pais podem 
ter que interferir de vez em quando. “Não, Joãozinho, não morda 
aquele menino, você vai machucá -lo!” Assim, Joãozinho aprenderá 
que as outras crianças também sentem. “Não faça isto, Joãozinho, 
gatinhos também têm sentimentos!” No entanto, o fato de animais 
poderem sentir não faz com que sejam iguais a nós. Então, o que faz?

* N.R.: as pessoas reais são infinitamente mais do que aquilo que somos capazes de 
saber, conhecer ou representar sobre elas!
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Você ainda se lembra das pessoas em Massachusetts que foram proi-
bidas de atirar em animais selvagens nas ruas? Elas consideravam 
que os índios não eram humanos porque eles não acreditavam em 
Deus. Aquelas pessoas acreditavam que apenas as conexões espiri-
tuais corretas transformavam as pessoas em seres humanos. Em re-
lação a isso, muitas coisas mudaram a partir do século passado. Hoje 
em dia, até mesmo as opiniões dos ocidentais a respeito de outros 
primatas deu uma guinada e está mudando completamente. Atual-
mente os primatologistas, como a famosa Jane Goodall, não veem 
nenhuma diferença categórica entre os seres humanos e os grandes 
macacos. Qual categoria de competências devemos procurar?

As pesquisas mostram que orangotangos têm consciência de si 
mesmos e conseguem se reconhecer em um espelho. Eles podem 
comunicar seus próprios sentimentos e motivações uns para os ou-
tros e para seus tratadores, e são capazes de imaginar situações do 
ponto de vista de outras criaturas. Parece que os chimpanzés se co-
municam uns com os outros com uma linguagem similar de sinais 
sonoros (N.R.: beep -like language), enquanto os gorilas podem apren-
der a entender a linguagem falada e o raciocínio lógico, além de te-
rem demonstrado noção de passado, presente e futuro. Os bonobos 
fazem ferramentas de pedra e conseguem operar computadores e 
telefones. Alguns primatas até mesmo superam seres humanos in-
teligentes em testes de reconhecimento de números e em jogos de 
computador que exigem reflexos rápidos. Hoje em dia, ninguém 
precisa ter qualquer dúvida de que os grandes macacos possuem 
uma vida emocional complexa, portanto uma criança poderia mui-
to bem incluí -los em sua própria espécie. Será que os macacos acre-
ditam em Deus? Será que todos os seres humanos acreditam? Em 
outras palavras, a fronteira entre pessoas e não -pessoas não é fácil 
de delinear baseando -se no que elas são capazes de fazer. Ainda as-
sim, este tema tem mantido os cientistas ocupados há muito tempo. 
Livros e filmes de ficção científica também são ilustrativos. Jornada 
nas Estrelas está repleto de debates sobre o status de robôs, huma-
noides e alienígenas. Como lidar com isso? Seria ético que um ser 
humano jogasse fora um robô extremamente inteligente, velho, mas 
ainda operante, se surgisse outro melhor? E se este robô dissesse 
que ama você, começasse a chorar e prometesse que seria sempre 
seu escravo? A personificação foi, é e sempre será um assunto para 
a ética.
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1.9 Fatores de personificação
Seguindo o rastro de William James (1890), a maioria dos psicólo-
gos chama o fluxo de percepções mais próximas e mais contínuas 
de autoexperiência*. Esta vivência forma a base incessante de tudo 
mais que acontece dentro de nós. Assim que nosso cérebro se torna 
capaz de gravar informações, a autoexperiência vai sendo deposi-
tada em nossas conexões neurais. Habituados a isso como todos 
ficamos, apenas reparamos em nossa autoexperiência se há algo di-
ferente acontecendo com ela, como conflitos interiores, crises emo-
cionais ou alterações fundamentais em nossa personalidade.

Muitos cientistas acreditam que, no curso do desenvolvimento hu-
mano, esta experiência de si mesmo (N.R.: percepção de si mesmo, 
propriocepção) deve preceder a experiência ou percepção que te-
mos dos outros. A segunda se inicia quando, após o nascimento, 
somos jogados em meio ao mundo social. No caso de nascimentos 
múltiplos, isto é um pouco diferente: eles já conhecem o(s) outro(s) 
antes do nascimento. Mas, ainda assim, suas vidas começam pro-
vavelmente em torno de um núcleo de autoconsciência cinestésica. 
Assim que chegamos ao mundo dos outros, somos confrontados 
com o fato de que eles proporcionam um padrão de estimulação 
muito mais variável do que aquilo que somos para nós mesmos18.

Neste texto, chamarei a generalização derivada desta autopercep-
ção contínua (propriocepção) de ‘autoconceito’ e mais frequente-
mente de ‘auto personificação’. Esta autopersonificação constitui 
um exemplo dramático de cognição inconsciente. Sabemos quem 
somos nós e sabemos que sabemos isso. Com frequência temos ape-
nas uma vaga noção sobre qual é o conteúdo de nossa autoconsci-
ência**. Quando alguém nos pergunta, “Quem é você?”, talvez leve 
alguns minutos até que finalmente nos tornemos cônscios de um 

18 É algo triste o fato de que a regressão de idade através da hipnose seja uma 
fonte de informação tão pouco confiável quanto o uso de memórias reprimidas na 
hipnose forense. De outro modo, talvez fôssemos capazes de descobrir experiências 
pré -natais e pós -natais e construir nossas teorias sobre o desenvolvimento precoce 
baseando -nos em fatos hipnóticos. 
* N.R.: da tradução de língua inglesa “self -experience”; poderia ser também traduzido 
por “experiência interior”.
** N.R.: do inglês “self -knowledge”; a tradução literal seria autoconhecimento, 
porém, no contexto, talvez a melhor opção seja “autorreconhecimento”.
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impulso claro que nos permita responder. Muitas vezes, as pessoas 
para as quais esta pergunta é feita apenas olham fixamente em fren-
te, em silêncio, tentando apreender seus sinais interiores.

A autopersonificação, que por sinal atua inconscientemente, é bas-
tante crucial na vida social. Ela consiste em um complexo de ima-
gens e sentimentos que dizem à pessoa quem ela é, a identidade 
da pessoa. Você tem que saber quem você é para desempenhar os 
papéis apropriados na sociedade. Sua autoimagem ajuda a se com-
parar com os outros. Seu sentimento de si mesmo permite que você 
saiba qual é sua posição na multidão.

Quando as pessoas crescem, coletam cada vez mais conteúdo para 
suas autopersonificações, aprendem a se conhecer ainda melhor. 
Mas a aquisição de autoconsciência não é a única função da auto-
personificação: também é a referência primária que usamos para 
conceber os outros. Quando acreditamos que os outros são pareci-
dos com o tipo de criaturas que somos, podemos usar nosso conhe-
cimento sobre nós mesmos para vir a entendê -los.

É assim que a autopersonificação se torna o molde para todos os 
outros tipos de personificação. É o protótipo para todas as cons-
truções sociais. Na terminologia de Lakoff e Johnson, podemos 
chamar a autopersonificação de ‘o modelo’ para as personificações 
dos outros, personificações de grupos, personificações espirituais e 
personificações metafóricas. Quando acreditamos que os outros, os 
grupos, os espíritos ou os objetos são semelhantes a nós, no sentido 
de que eles abrigam as mesmas categorias de experiências subjeti-
vas, estamos prontos para construí -los, da mesma maneira que fi-
zemos anteriormente conosco. Portanto, projetaremos nos outros o 
que virmos em nós mesmos.

Ao vivenciar o próprio eu, as pessoas tendem a usar uma quantida-
de de categorias naturais, as quais chamarei de ‘fatores de personi-
ficação’. Essas categorias são os blocos de construção das personifi-
cações. Todas as intervenções terapêuticas neste livro são baseadas 
em meios de se influenciar um ou mais fatores de personificação. 
Os fatores são a chave para alterar personificações e para mudar 
sistemas sociais de um modo geral. Na lista de fatores de personi-
ficação a seguir, primeiro encontra -se o nome do fator e depois a 
descrição do que este fator significa para o Eu.
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Novefatoresdepersonificação–eoqueelessignificam 
naautopersonificação

•  Localização – minha percepção de que estou aqui e os outros 
estão lá;

•  Habilidades – minha percepção de que posso fazer coisas como 
me mover, falar, pensar;

•  Interesses e motivação – minha percepção de que quero algo;
•  Sentimentos – minha percepção das emoções, sensações físicas  

e dor;
•  Autoconsciência* – meu conhecimento de quem sou em meio 

aos outros;
•  Perspectiva – minha percepção de que vejo as coisas da minha 

maneira, minhas crenças;
•  Conexão espiritual – minha percepção de conexão com o todo;
•  Perceptividade – minha percepção de que posso ser visto, ouvi-

do e sentido;
•  Nome – eu sei como sou chamado.

Portanto, quando crio uma personificação de outra pessoa, in-
conscientemente suponho que ela tem as mesmas categorias de 
percepção que as minhas. Ao seguir a lista de nove fatores acima, 
tenho uma ideia do que uma personificação precisa conter para 
transformá -la em uma representação de um ser humano como eu. 
Esta lista será suficiente para o propósito de terapia e do trabalho 
de mudança, mas pode, é claro, ser ampliada para incluir um nú-
mero maior de outros fatores que, para muitos cientistas, também 
são típicos da experiência humana, como linguagem, criatividade, 
lógica, uso de símbolos, uso de analogia, arte, consciência, uso de 
ferramentas, rituais, etc. Seria uma pena se a discussão sobre o que 
deveria ou não estar nesta lista viesse a ocupar demais os leitores.

Como cientistas sociais, devemos supor que as pessoas criam per-
sonificações com grande facilidade e velocidade sem nem ao menos 
pensar a respeito. De modo geral, automaticamente supomos que 
todos os nove fatores estão presentes em um único processo, mas 
isto não significa que teremos conteúdo em cada uma das catego-

* N.R.: aqui a palavra original é mesmo ‘self -awareness’.
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rias, talvez algumas ainda fiquem vazias. Por exemplo, talvez não 
tenhamos nenhuma pista sobre a autoconsciência da outra pessoa, 
mas, ainda assim, supomos que esta pessoa tem sim, alguma expe-
riência do seu próprio eu. Da mesma maneira, talvez saibamos que 
a outra pessoa deve possuir uma perspectiva própria, mas pode-
mos não ter ideia sobre como é a sua visão da realidade.

Mas o que acontece quando um ou mais destes fatores está defi-
ciente no conceito que se faz de uma outra pessoa? Como fica quan-
do se pensa que esta pessoa não tem nome? Não tem sentimentos? 
Ou não tem quaisquer habilidades? Em tais casos, a pessoa é vista 
como menos do que nós, como estranha, esquisita, má, inferior ou 
diferente.

A consciência entra em jogo apenas se alguma coisa fora do comum 
é percebida. Ela é atraída para qualquer raridade e soará o sinal de 
alarme se um ou mais fatores de personificação estiverem faltando.

O que a falta de fatores de personificação significa para nosso con-
ceito sobre outra pessoa:

FATORES: O QUE EU ACREDITO SOBRE O 
   OUTRO SE ISSO ESTIVER FALTANDO:
Sem localização: O outro não existe, não está em nenhum lugar;
Sem habilidades: O outro é impotente e incapaz;
Sem motivação: O outro não tem vontade própria;
Sem sentimentos: O outro é insensível e não tem emoções;
Sem autoconsciência: O outro é socialmente incapaz, 
   desempenha papéis sociais inapropriados;
Sem perspectiva: O outro não tem opiniões;
Sem espiritualidade: O outro não tem conexão espiritual;
Sem perceptividade: O outro é um fantasma, um espírito ou um deus;
Sem nome: O outro é um número anônimo.

Alguns sociopatas violentos afirmam que são incapazes de ver as 
outras pessoas como parte da mesma espécie que eles (Greenspan, 
1997). Com frequência, veem a si mesmos como muito superiores 
às suas vítimas. Soldados nos tempos de guerra são muitas vezes 
treinados para ver os inimigos como um tipo inferior de criatura, 
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como invertebrados ou excrementos de invertebrados. Quando, 
em um conceito social, um ou mais fatores de personificação forem 
omitidos, chamaremos de ‘despersonificação’. As não -pessoas que 
são criadas dessa maneira são colocadas fora do panorama social 
(onde se encontrarão com os lobos e os índios). Em casos de confli-
tos étnicos, observamos que, quando os sentimentos, motivações e 
perspectivas dos membros do outro grupo são ignorados, torna -se 
muito mais fácil ser violento e abusivo com eles.

Crianças que são maltratadas na escola frequentemente reagem fin-
gindo que não se sentem feridas, ignorando quando são chamadas 
pelo nome. Mol (1998) acredita que isto fortalece a ideia, nas mentes 
dos agressores, de que sua vítima não tem sentimentos e é estranha 
de certa maneira. Pode -se ensinar a crianças maltratadas a reagirem 
com suas emoções no intuito de romper este ciclo de maus-tratos.

As experiências de Diener (1980) com a autoconsciência objetiva 
mostram que a qualidade e a intensidade da autoimagem de al-
guém pode, por exemplo, ser influenciada por olhar em um espe-
lho. Uma olhada no espelho impediu que sujeitos da experiência ti-
vessem comportamento agressivo em relação a outras pessoas. Isso 
implica que saber quem você é pode impedir que esqueça quem 
os outros são, pode fazer com que as atitudes impessoais se tor-
nem improváveis. O psicólogo social Zimbardo (1970) era fascinado 
pela maneira como certas pessoas são capazes de tratar outras como 
números, sem identidade. Ele manipulou a percepção de membros 
de um grupo experimental colocando sacos de papel com buracos 
para os olhos em suas cabeças. Descobriu que ocorriam maus-tratos 
apenas se a vítima fosse percebida como não -única e sem autocons-
ciência.

Em nossa restauração dos blocos de construção inconscientes da 
cognição social, talvez possamos concluir que as personificações 
têm uma estrutura. O conteúdo da informação a respeito de uma 
pessoa é organizado em uma quantidade de categorias ‘normais’ 
que não nos surpreendem. Como as personificações são, contudo, 
estruturas cognitivas muito dinâmicas, adicionar ou omitir fatores 
de personificação é uma faculdade inconsciente normal. Devido ao 
fato de que a maior parte da cognição social se origina de um sof-
tware autogerado (ou, em outras palavras, a pessoa cria tudo isso 
por si mesma, sem a orientação de pais ou professores), é lógico que 
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grandes variações realmente acontecem. Quanto mais complexo o 
nível de desenvolvimento social que observarmos, mais diversos os 
repertórios individuais serão.

1.10 Por que o fator de personificação  
 ‘localização’ vem primeiro?
A maioria dos psicólogos do desenvolvimento concorda com Piaget 
(1965), de que no início o embrião deve ser completamente auto-
-orientado, não sabendo a diferença entre ele mesmo e o resto do 
mundo. Mas já no útero uma criança esbarra na primeira fronteira 
e começa a desenvolver a autoexperiência. Ela descobrirá o fato de 
que alguns aspectos de sua experiência podem ser manipulados e 
sentidos de dentro, enquanto outras partes parecem estar lá fora e 
parecem ser incontroláveis.

De acordo com Lakoff e Johnson (1999) este processo leva à cons-
tatação de que o eu está ‘aqui’ e tudo mais está ‘lá’. A experiência 
corporal no útero vai transformar a localização no alicerce do pen-
samento em geral. É por isto que Fauconnier (1997, 2002) enfatiza o 
‘espaço mental’ e Lawley e Tompkins (2000), ‘espaço -mente’. Mas o 
pioneiro da dimensão espacial foi Julian Jaynes (1976), que demons-
trou a relevância da ideia com a ajuda do conceito ‘gato’:

 “Onde você o vê? À sua frente? De um lado ou do outro? Acima 
ou abaixo do nível dos olhos? Qual sua resposta emocional a este 
gato? Onde você está vivenciando as sensações deste sentimento? 
Se você tivesse um diálogo interno sobre o valor de ter um gato, 
de onde essas palavras parecem surgir? Parece que elas são fala-
das de dentro ou de fora da sua cabeça?”

Chegar a entender que estou em uma localização diferente de 
tudo mais que existe parece ser a tarefa cognitiva mais funda-
mental. Lakoff e Johnson (1999) afirmam que este conceito é gene-
ralizado para ‘ser é localização’. Tudo que existe tem seu próprio 
lugar no universo, e o que não tem um lugar não existe de jeito 
nenhum. Todo mundo parece aprender isso muito cedo na vida. 
A teoria de Piaget (1965) sobre a ‘permanência dos objetos’ indica 
o mesmo fenômeno. Quando uma criança percebe o fato de que 
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as coisas continuam a existir quando estão fora de vista, ela passa 
a procurar por objetos que perdeu. Piaget também observa que, 
para que isto aconteça, o objeto deve ser representado na memória 
da criança.

Entretanto, para que a cognição social se inicie, a criança tem que 
apreender o conceito de ‘outras pessoas’ também. ‘Eu estou aqui e 
o resto do mundo está lá’ provavelmente é aprendido muito antes 
que uma criança compreenda que ‘os outros estão lá como parte do 
resto do mundo’.

Alguns psicólogos do desenvolvimento (Greenspan, 1997) acredi-
tam que as crianças permanecem sem ter a percepção da diferença 
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entre elas mesmas e suas mães durante muitos meses. Embriões, de 
fato, compartilham sua localização com a de suas mães. É após o 
nascimento que o indivíduo está pronto para descobrir sua posição 
única no cosmos.

Schaffer (1996) realizou experimentos que sugerem que as crian-
ças aprendem a se considerar seres humanos entre outros seres 
humanos após os primeiros meses de vida. Portanto, assim como 
aprender a posição do eu em relação aos outros, a noção de perten-
cer a um grupo de uma espécie similar é um nível ainda mais alto 
de conhecimento social básico. Minhas descobertas mostram que a 
maioria dos indivíduos finalmente representa esta compreensão no 
formato de uma esfera de personificações ao redor do eu localizado 
no centro da esfera – seu panorama social.

1.11 Aprendendo a personificar
A cognição social é aprendida em estágios. Uma maneira de de-
terminar a fase de desenvolvimento de uma criança é observar a 
maneira como ela brinca com uma boneca. Por exemplo, sua filha 
usa a boneca dela para martelar no chão enquanto morde suas per-
nas? Se a resposta é sim, ela provavelmente ainda não personificou 
a boneca. Se ela começa a falar com a boneca dando a ela uma ‘voz’ 
própria, então a personificação – Piaget (1965) chama isto de ‘ani-
mação’ – ocorreu praticamente com certeza. Eu conheço um bebê de 
oito meses que já faz isto.

Aprender a criar personificações não é um processo que acontece 
‘de uma vez’, mas que vai sendo desenvolvido passo a passo. Ele 
começa quando, aos poucos, encaminha -se à conclusão de que os 
outros são seres similares ao próprio eu. Ao mesmo tempo os fa-
tores de personificação vão ganhando contornos mais claros. Essas 
categorias não são transferidas geneticamente nem são aprendidas 
com outras pessoas. São primariamente extraídas das descober-
tas individuais espontâneas. Uma pessoa desenvolve sua própria 
‘teoria da mente’ – como muitos cientistas chamam hoje em dia o 
conhecimento inconsciente sobre o próprio pensamento e o pen-
samento dos outros. Da maneira como Lakoff e Johnson veem, os 
fatores de personificação derivam de experiências corporais e de 
outras confrontações com o mundo. Talvez algum reforço adicional 
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dos pais seja útil no processo de aprender a discriminá -los e nomeá-
-los. Finalmente, eles serão generalizados em conceitos básicos que 
terão vida própria sob a superfície da percepção consciente. A pes-
quisa de Markus, Smith e Moreland (1985) mostra uma tendência 
geral das pessoas em aplicar aos outros os conceitos que aplicam 
a si mesmas. Os fatores de personificação formam as bases deste 
padrão cognitivo social.

Para que o fator de personificação ‘sentimentos e emoções’ ocorra, 
a corrente contínua de informação cinestésica que chega ao cérebro 
da criança vinda do corpo tem que ser percebida. Sem jamais dar 
a menor atenção a isso, uma criança talvez suponha que todas as 
pessoas têm suas experiências interiores também. Fome, sede, dor 
e conforto parecem já existir dentro do útero e não é de se admirar 
que uma criança, sem fazer qualquer reflexão, suponha que o mes-
mo aconteça com todo mundo.

Baldwin (1987) acredita que as crianças desenvolvem a ideia de 
que os outros têm sentimentos em seu primeiro ano de vida. De 
acordo com Greenspan (1997) as crianças acreditam, inicialmente, 
que suas mães têm sentimentos idênticos aos seus, mas, para sua 
surpresa, descobrem que é dessa forma apenas ocasionalmente. É 
encantador imaginar uma criança languidamente deitada no colo 
de sua mãe, sentindo seu odor, sentindo seu calor, percebendo 
sua respiração, sentindo seus movimentos e compartilhando seu 
estado emocional também. Então, após esta sensação de unidade, 
ela de repente se sente desconfortável e começa a chorar, enquan-
to sua mãe continua lendo um romance. Instantaneamente, isso se 
transforma em uma confrontação entre mãe e criança na qual uma 
grande distinção entre emoções, motivação e perspectiva talvez se 
torne aparente.

A restauração dos blocos de construção básicos da cognição social 
inconsciente nos leva da generalização ‘nós somos iguais, mas num 
outro ponto’ para seu extremo oposto. Em uma fase mais adianta-
da do desenvolvimento social uma criança aprende (se tudo correr 
bem) que ‘todos são diferentes, mas compartilham o mesmo plane-
ta’. Esta lição surge naturalmente da confrontação com os outros, 
que têm diferentes habilidades, motivos, emoções, autoconceitos, 
perspectivas, conexões espirituais e nomes.
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1.12 Aprendendo sobre quem somos nós
Será que George H. Mead (1934) estava certo quando disse que a 
interação com os outros é uma condição necessária para o desen-
volvimento do ‘eu’? Será que a confrontação com os outros cria de 
fato o estímulo para que o eu desabroche? Greenspan (1997) sugere 
que a qualidade afetiva dos relacionamentos com os outros (os pais) 
é crítica para a formação de um autoconceito estável e positivo. En-
tão, seria verdade que primeiramente você não é nada, até que os 
outros façam de você ‘alguém’?

Ao estudar o assunto, tive que concluir que, quando tudo acontece 
da maneira como deveria, a criança, no útero, desenvolve um forte 
núcleo cinestésico do eu. Mais tarde, e especialmente na puberda-
de, o conhecimento complexo sobre papéis e posições se organizará 
formando as ‘imagens do eu’.

O trabalho com clientes que têm problemas com seus autoconceitos 
lançou luz sobre a estrutura da autoexperiência. Experimentações 
sem fim conduziram ao ponto de vista de que um ‘sentimento de 
eu’, por um lado, deve ser distinguido de uma ‘imagem do eu’, por 
outro lado. Na própria ‘autoimagem’, a pessoa vê a si mesma da 
maneira que ela consegue ver os outros, como se estivesse vendo de 
fora a uma certa distância. É uma imagem generalizada, mostran-
do como os outros talvez nos vejam. Mas, tal ‘autoimagem’ é ne-
cessariamente uma fantasia, porque uma pessoa não consegue ver 
a si mesma dessa maneira. Mesmo a imagem no espelho, ou uma 
fotografia ou um vídeo não nos mostram de forma objetiva. Para 
criar uma autoimagem temos que compor algo novo com os olhos 
de nossa mente. A pergunta central do capítulo três é: “Se a au-
toimagem é uma fantasia, que fantasia funciona melhor para uma 
pessoa?” É uma questão importante de fato, porque a autoimagem 
torna possível comparar a si com os outros e, ao fazer isso, nos pos-
sibilita avaliar nossas habilidades em relação aos outros: será que 
somos bons, medíocres ou incompetentes naquilo que fazemos? Ao 
nos orientarmos com a ajuda de uma autoimagem, podemos encon-
trar nosso lugar nas estruturas hierárquicas. Ela determina nossa 
posição, nosso status e os nossos papéis sociais.

A função crucial do autoconceito dentro do modelo do panorama so-
cial (como seu núcleo) resultou em um capítulo (três) totalmente de-
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dicado às suas implicações. Nele, veremos como um terapeuta pode 
influenciar os elementos inconscientes; como alguém pode tratar os 
clientes que se queixam de falta de autoestima, que estão confusos 
sobre quem são ou que falham ao desempenhar seu papel na vida.

1.13 Adquirindo habilidades  
 sociais mais elevadas
Quanto mais fundo examinamos a estrutura da cognição social, en-
contramos uma lacuna maior entre a complexidade teórica e a gran-
de facilidade com a qual nós mesmos praticamos estas atividades 
mentais em nossas rotinas diárias. O que quero dizer ficará claro 
para você, se me acompanhar até o cinema. Alguém que está assis-
tindo a um filme cria incontáveis personificações sem levantar uma 
sobrancelha. Você vê um homem com aquela cara de pôquer na tela 
por não mais que dois segundos, ele não faz nada além de encarar 
e você diz: “aquele é um assassino em série procurando por uma 
vítima.” O cinema moderno força o espectador a organizar perso-
nificações inteiras a partir de uns poucos enquadramentos do filme 
e de uma palavra ou duas. Os diretores dos filmes frequentemente 
se dedicam ao máximo para conseguir que seus atores não façam 
absolutamente nada. Na telona e em close -up qualquer sinal de emo-
ção parece ser demais e é chamado de desempenho exagerado.

A plateia só se diverte se o ator não demonstrar emoção. Quando o 
ator não demonstra seus sentimentos, é o espectador que tem que 
fornecê -los. A plateia tem que adivinhar o que está acontecendo 
dentro do personagem. E isso evita o tédio.

A maioria das pessoas assiste aos filmes em um tipo de transe, mui-
to menos conscientes de si mesmas do que o usual. Esta condição 
é ideal para a identificação. Sem nem ao menos perceber a plateia, 
a pessoa cria novas personificações dentro das quais, um minuto 
depois, estará entrando. O observador se torna aquela personagem 
e passa a sentir os sentimentos que ele projeta na imagem do ator. 
Uma película filmada e editada de maneira artística mobilizará a 
maior parte das habilidades cognitivo -sociais de uma pessoa.

Na internet, vemos as habilidades de personificação sendo demons-
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tradas de outra maneira, pessoas estabelecendo relacionamentos de 
bate -papo com indivíduos ‘virtuais’.

No nível da cognição social não há nenhuma diferença entre um 
relacionamento com um amante virtual e um ídolo real de carne e 
osso. Entretanto, um indivíduo inteligente se certificará de que o 
amante virtual é representado de forma suficientemente diferente 
da coisa real (menor, mais distante e menos nítida), para se asse-
gurar de que a realidade e a fantasia não vão se misturar. Você é 
inteligente assim?

Meu amigo Theo disse recentemente: “Eu sou muito próximo do 
meu Mac”. A maioria das pessoas é capaz de personificar surpreen-
dentemente bem e a maioria das pessoas também entenderia ime-
diatamente o que Theo quis dizer. Para aqueles que não compre-
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endem, tente as seguintes instruções abaixo para personificar seu 
computador, segundo o que modelei a partir da afirmação de Theo.

Técnica 1: A personificação de seu computador19

Indicação: Se você se sente solitário no trabalho.

1. Dê um nome ao seu computador (o nome secreto do Macintosh do 
Theo é Maggie);

2. Visualize seu computador em algum local de seu espaço mental. 
Se quiser um relacionamento mais íntimo com ele, coloque ‑o mais 
próximo, tão próximo que ninguém possa entrar entre vocês dois 
(nem cônjuge, nem filhos, nem bichinhos de estimação);

3. Pense em todas as coisas que seu computador pode fazer – pos‑
sibilidades ilimitadas;

4. Entre na pele de sua máquina. Comece a imaginar que por um 
momento você é a máquina e pense sobre o que ela quer, como 
se sente, o que pensa de si mesma, visualize sua perspectiva do 
mundo e perceba a que entidades espirituais ela se sente conec‑
tada (a máquina está conectada à internet);

5. Permaneça dentro de seu computador e vivencie também suas 
emoções sociais. Desfrute de alguns sentimentos sensuais calo‑
rosos. É isso que ele sente por você!

Na literatura sobre inteligência social, encontramos frequentemen-
te os temas da assertividade e empatia. Merlevede, Bridoux e Van 
Damme (2001) acreditam que ambas as habilidades são baseadas 
em ser capaz de perceber diferenças muito sutis na própria experi-
ência interior e perceber os sinais dessas variações nos outros. Ser 
capaz de reconhecer as próprias emoções (Cameron Bandler, 1986) 
e de definir sua própria posição (Goleman, 1996) são habilidades 
necessárias para ser assertivo. Para ser empático é necessário se co-
locar nas experiências de outra pessoa e entender seus sentimentos 
e perspectivas. Em outras palavras, ser empático é assumir a posi-
ção do outro por um momento.

19 Isso foi incluído no livro como forma de esclarecer o princípio, mas não como 
sendo um conselho sério para o leitor. Porém, foi baseado em um caso real. O amor 
de meu amigo Theo por computadores eclipsou sua vida social.
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Ao estudar os aspectos espaciais da experiência de empatia, torna-
-se evidente que devemos entender a expressão ‘entrar na pele da 
outra pessoa’20 quase que literalmente. Para conseguir tal feito é 
necessário imaginar-se realmente como se estivesse na posição do 
outro. A localização no panorama social onde o outro está proje-
tado marca o ponto onde se deve entrar. Nossa mente consegue 
facilmente viajar pelo espaço mental e assumir qualquer posição. A 
identificação com um outro indivíduo significa sair do centro de si 
mesmo e ir para onde se acredita que o autossentimento do outro 
está localizado. O deslocamento não precisa durar muito tempo. 
Quando alguém se identifica, uma pequena porção da mente vai 
e volta com a informação emocional necessária antes que a pessoa 
possa notar isso. No psicodrama, Gestalt e hipnoterapia pede -se 
às pessoas que mudem rapidamente de uma cadeira para outra. 
A mudança literal de posição é usada para reforçar o processo de 
identificação quando alguém não consegue fazê -lo por conta pró-
pria. Isso também faz com que os sentimentos descobertos sejam 
mais intensos. A maioria das pessoas consegue fazer isso sem qual-
quer ajuda, de forma incrivelmente rápida e puramente dentro do 
mundo da imaginação.

Suponho que a maioria das pessoas socialmente inteligentes conse-
gue fazer estes movimentos mentais, mas geralmente só têm cons-
ciência das emoções que são disparadas desta maneira. Por exem-
plo, minha mãe pode dizer: “Minha vizinha está com medo de que 
os parentes do marido sintam vergonha dela.” Quando pergunto à 
minha mãe como chegou a esta conclusão, ela responde: “Eu ape-
nas sinto isto.” Após 88 anos de treinamento social, ela pode apenas 
sentir isto. Para ser capaz de entrar com sucesso na pele de outra 
pessoa, alguém deve ter pleno acesso ao seu próprio arquivo de 
experiências emocionais.

Alguns pesquisadores (Schaffer, 1996) sugerem que uma criança 
que vivenciou intenso contato físico com seus pais é mais capaz de 
entrar ‘dentro do outro’ mais adiante na vida. A falta de contato fí-
sico é tida por muitos psicólogos do desenvolvimento como a causa 
da inabilidade de ter empatia (Greenspan, 1997).

20 Parece haver células no cérebro, chamadas ‘neurônios espelhos’, que facilitam a 
imitação do comportamento dos outros.
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1.14 Habilidades sociais limitadas
As pesquisas parecem indicar que os fatores genéticos são respon-
sáveis pelo fato de as mulheres geralmente serem socialmente mais 
capazes do que os homens. Será isso um resultado das semelhanças 
e diferenças dos hormônios do sexo no útero? Fico querendo sa-
ber quem vai testar esta hipótese em uma experiência. A maioria 
de nós terá que concluir, partindo da própria experiência, que há 
uma graduação das habilidades sociais e as mulheres têm melhor 
desempenho do que os homens. Na parte mais extrema do espectro 
masculino, encontramos pessoas diagnosticadas com autismo. As 
pessoas autistas consideram extremamente difícil compreender os 
pensamentos e sentimentos dos outros (Baron -Cohen, 1991). Este 
último, ao observar a diferença dramática de gêneros no autismo 
(1% do sexo feminino, 99% do sexo masculino), ressalta ‘a superio-
ridade feminina na psicologia popular e a superioridade masculina 
na física popular’21.

21 No polo oposto, crianças afetadas pela síndrome de Williams, uma doença genética, 
são extremamente boas na socialização, mas deficientes na cognição racional: parece 
que elas são predominantemente do sexo feminino.
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A pergunta é: “Serão os problemas do autismo imutáveis?”. Gre-
enspan (1997) supõe que uma criança com problemas biológicos 
precise apenas do treinamento social correto para que se assegure 
o desenvolvimento social bem -sucedido. Ele é da opinião que vi-
vências socioemocionais adicionais vitais deveriam ser oferecidas 
– conversas gentis, toque, carinho, abraço – para dar suporte a ex-
periências básicas existentes. Ele tem escrito sobre vários casos em 
que esta abordagem tem sido bem -sucedida22. 

A pergunta lógica dentro das fronteiras deste estudo é: “Será que o 
desenvolvimento social lento das crianças autistas pode estar rela-
cionado com uma deficiência em suas autopersonificações?”. Será 
que não conseguem perceber suas próprias emoções, por exemplo, 
ou suas próprias perspectivas e sentimentos de si mesmas? Se você 
não consegue reconhecer suas próprias motivações, será pouco 
provável que reconheça com facilidade as motivações das outras 
pes soas. A falta de fatores de personificação na própria autoper-
sonificação deve resultar em omissão sistemática destes nas perso-
nificações dos outros. Se for o caso, então as crianças autistas de-
vem primeiro treinar a si mesmas a diferenciar e a personificar a si 
mesmas, para que sejam capazes de aprender a fazer o mesmo com 
os outros. Há algumas evidências de que crianças autistas podem 
melhorar sua habilidade em relação a isso com apoio suficiente (La-
mers, 2000; Mol, 2001). Também, vemos atualmente uma diferen-
ciação entre o diagnóstico de autismo e da síndrome de Asperger. 
Por um lado há pessoas autistas com atraso mental, enquanto que, 
por outro lado há gênios criativos entre eles. Fitzgerald (2004) men-
ciona Wittgenstein, Valera e Ramanujan como exemplos do último 
caso, detentores de grande habilidade de objetificação com muito 
pouco interesse em personificação.

1.15 Observações finais
O modelo do panorama social é uma ferramenta para analisar e 
resolver problemas da vida social. O modelo adota imagens de 

22 Vários especialistas em pedagogia estão convencidos da natureza genética (e, 
consequentemente, da incurabilidade) do autismo. Estão tão convencidos que mesmo 
quando uma criança que havia sido diagnosticada anteriormente como autista deixa 
de ter este diagnóstico, preferem falar sobre falha no diagnóstico a falar sobre cura.
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pes soas, chamadas de personificações, como seus elementos. As 
mudanças em uma personificação são realizadas no nível de seus 
componentes, os ‘fatores de personificação’. Definimos a localiza-
ção como o fator de personificação primário; uma mudança na loca-
lização necessariamente modificará o relacionamento envolvido. É 
muito frequente que um terapeuta precise mudar primeiro um dos 
outros fatores de personificação para que possa mudar a localização 
de uma personificação no panorama social de alguém. A teoria da 
personificação, da maneira como foi abordada neste capítulo, des-
creve os elementos básicos que compõem a cognição social incons-
ciente. Este capítulo também lança alguma luz sobre as implicações 
desta teoria na vida social cotidiana e sobre seu uso em terapia.

De certa forma, este capítulo foi bastante filosófico. Os próximos 
capítulos serão, em contraste, bastante práticos.
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Mais informações sobre o  
Panorama Social

Sites internacionais de Lucas Derks e do Panorama Social:

http://www.socialpanorama.com

http://www.sociaalpanorama.nl 

Site brasileiro do Panorama Social:

http://www.panoramasocial.com.br

Vídeos de entrevistas de Lucas Derks traduzidas para o português:

http://www.panoramasocial.com.br/htm/conteudos/videos.html

Livros, artigos e textos de Lucas Derks:

http://www.sociaalpanorama.nl/literatuur.asp

Links de alguns dos charts apresentados em treinamentos:

http://www.sociaalpanorama.nl/flipover.asp

http://www.panoramasocial.com.br/htm/conteudos/charts.html
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Informações sobre a edição brasileira

Essa edição em língua portuguesa brasileira do livro “Panorama Social” 
de Lucas Derks foi elaborada e produzida pela IDPH Editora e Livraria, 
empreendimento de apoio do Instituto de Desenvolvimento do Potencial 
Humano (htttp://www.idph.com.br).
O Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano apoia e promove 
treinamentos de alto desempenho de vários palestrantes internacionais 
que ofereçam excelente performance em público e alta qualidade de con-
teúdo. Tais eventos têm a finalidade de trazer esses contatos e conheci-
mentos disponíveis no mercado internacional para o público brasileiro, 
tão carente de produtos educacionais de alta qualidade.
Caso você tenha interesse de conhecer mais sobre os treinamentos de Lu-
cas Derks no Brasil ou participar de algum deles, obtenha mais informa-
ções nos sites abaixo:
www.panoramasocial.com.br
www.idph.com.br
www.abcdin.com.br
Caso você também tenha interesse em desenvolvimento de competências, 
“softwares cerebrais” e desenvolvimento pessoal, você tem aqui a sugestão 
de visitar os sites temáticos da comunidade do IDPH:
http://www.academiadecompetencias.com.br
http://www.projetogalileu.com.br
http://www.academiadelideres.com.br
http://www.congressodeaprendizagem.com.br
http://www.universodainteligencia.com.br
http://www.aprendapnl.com.br
http://www.cbpnl.com.br
http://www.concentracaodinamica.com.br
http://www.desbloqueiodeidiomas.com.br
http://www.inteligenciadinamica.com.br
http://www.autocinetica.com.br
http://www.constelacoeshumanas.com.br
http://www.coachingestrutural.com.br
http://www.livre-sedosoculos.com.br
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Outras publicações do editor  
sobre métodos de aprendizagem

MAPAS MENTAIS
Enriquecendo Inteligências
Walther Hermann Kerth & Viviani Bovo - 2005
Mapas mentais, mapeamento mental ou de informações, 
entre outros, são diferentes nomes para designar uma me-
todologia esquemática de organização e registro de infor-
mações. Da mesma forma que guardar um pertence pode 
preservar tal objeto, as técnicas de registro de informações 
foram desenvolvidas empiricamente por indivíduos que 
obtêm excepcional desempenho de memorização, ordena-
ção e resgate de conhecimentos, identificados como aque-
las pessoas que aprendem muito, são excelentes alunos e, no entanto, nem 
sempre se esforçam muito para isso!
Essas técnicas foram observadas e estudadas para que pudessem ser ensi-
nadas, principalmente àqueles que desejam melhorar seu desempenho no 
aprendizado e otimizar seus esforços de aprender, memorizar, sistemati-
zar, organizar, classificar, criar, recordar e gerenciar informações. Esse é o 
assunto deste livro. 
O sonho que deu origem a esse trabalho foi o de contribuir para a forma-
ção de um povo brasileiro mais informado, mais educado, mais próspero 
e mais feliz – principalmente porque essa técnica nos proporciona melhor 
desempenho de aprendizado com menos esforço, disponibilizando tempo 
para que possamos investir mais na realização de nossos sonhos! 

A ser lançado em breve:
COMO APRENDER E FALAR OUTROS IDIOMAS SEM SOFRIMENTO
Aprendizagem Dinâmica de Idiomas
Por que algumas pessoas aprendem e usam facilmente e outras não?
O que você queria saber sobre o aprendizado de idiomas estrangeiros e 
nem sabia como perguntar
Técnicas de aprendizagem, memorização, motivação, desinibição e des-
bloqueio para aprender e falar línguas estrangeiras



Lucas A. C. Derks nasceu em 1950 na Holanda, 
no vilarejo de Oosterbeek. Desde tenra idade o 
seu talento nas artes visuais foi a sua estrela guia. 
Fez duas exposições individuais em 1980 e 1983. 
É psicólogo social, treinador, coach, pesquisa-
dor e escritor, com sete livros publicados sobre 
psicologia. Desde 1968 até o presente esteve 
ativamente envolvido em montanhismo e com 
corridas a pé.

O estudo original de artes lhe proporcionou a 
competência de elaborar ilustrações capazes de 
comunicar, com grande elegância, bem além das 
palavras. De 1970 em diante desenvolveu um 
forte interesse pela psicologia e começou um es-
tudo de tempo integral no campo da Psicologia 
Social em 1976. Obteve o seu mestrado em 1982 
com uma dissertação sobre Pragmatismo.

Passou seis meses na África durante sua vida uni-
versitária. Treinou-se em PNL em vários institutos 
desde 1977 em diante. Em 1986 escolheu dedicar-
-se exclusivamente à PNL e assuntos relacionados. 
Desde 1993 desenvolveu o modelo do Panorama 
Social como uma ‘ferramenta’ para diagnosticar e 
melhorar relacionamentos humanos.

Trabalha principalmente como treinador de psi-
coterapeutas, mediadores, coaches especialis-
tas em solução de conflitos, gerentes, adminis-
tradores, médicos e dentistas. Associou-se aos 
treinadores de PNL holandeses Jaap Hollander 
e Anneke Durlinger. Desde então atua como 
treinador reconhecido na Holanda e em muitos 
outros lugares, tais como Bélgica, França, Ale-
manha, Itália, Hungria, Finlândia, Guiana Holan-
desa, Inglaterra, Nova Zelândia, Polônia, Grécia, 
Estados Unidos, Rússia, Hong Kong, Croácia, 
Malta e Brasil, entre vários outros.

“O Panorama Social é um excelente instru-
mento de exploração do relacionamento  
entre o interior e o exterior. O método de Lu-
cas Derks é surpreendentemente fácil de ser co-
municado, além de ter uma grande profundida-
de. De um modo geral é altamente aplicável e 
muito bem pesquisado.”
Martin Shervington
Autor e consultor, John Seymour Associates

“Lucas Derks criou o modelo poderoso e 
delicioso do Panorama Social, baseando-se 
na essência da magia da PNL (Programação 
Neurolinguística), que trata das representa-
ções. Neste trabalho criativo ele mostra como 
nós representamos as ideias de relacionamen-
tos, sociedade, forças sociais, emoções sociais 
(amor, ódio, perdão, perda, etc.), interações 
sociais (poder, educação, autoridade, etc.) e, 
ainda mais, mostra a relação de tudo isso com 
o posicionamento das suas imagens em nossa 
mente. Venho utilizando o Panorama Social em 
treinamentos sobre Modelagem Cultural e sobre 
o Modelo Matrix e tenho visto o seu poder; eu o 
recomendo fortemente.”  
L. Michael Hall, PhD 
Psicólogo, modelador, treinador e autor
 
“Derks fez uma contribuição importan-
te ao fornecer uma cartilha bem pesquisa-
da sobre o assunto. A abordagem do Pano-
rama Social é um avanço importante em 
relação à compreensão dos ‘bloqueios’ dos clien-
tes e aos respectivos métodos de intervenção. “ 
Rubin Battino 
Autor

“O Panorama Social encantará as pessoas que 
gostam de explorar o modelo de mundo de ou-
tras pessoas. Ele também ampliará o seu próprio 
panorama de mundo, e você poderá se surpre-
ender com o que vai encontrar.”
Peter Young 
Autor de Understanding NLP 

Por que sou infeliz com minha vida social?

Como posso melhorar meus relacionamentos?

Por que eu me sinto tiranizado e intimidado?

As respostas a todas essas perguntas de-
vem ser encontradas em seu livro Pano-
rama Social. Panoramas Sociais revelam 
a paisagem inconsciente de imagens e 
pessoas que rodeiam cada um de nós.

Ele nos ajuda a perceber a localização 
das pessoas significativas dentro de nosso espaço mental, 
ensina-nos a  remodelar nossos mundos interiores e guia-nos 
em direção à recriação bem-sucedida de nossas perspectivas 
próprias e em relação aos outros.

Através deste livro, leitor, o seu Panorama Social único se re-
velará, proporcionando mais confiança, melhor autoestima e 
ganhos expressivos nas suas relações com outras pessoas. O 
modelo do Panorama Social oferece a coaches, terapeutas e 
conselheiros um largo repertório de novos instrumentos e 
métodos para solucionar questões de relacionamentos dos 
seus clientes com uma simplicidade, precisão e elegância 
desconhecidas anteriormente.
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Lucas A. C. Derks nasceu em 1950 na Holanda, 
no vilarejo de Oosterbeek. Desde tenra idade o 
seu talento nas artes visuais foi a sua estrela guia. 
Fez duas exposições individuais em 1980 e 1983. 
É psicólogo social, treinador, coach, pesquisa-
dor e escritor, com sete livros publicados sobre 
psicologia. Desde 1968 até o presente esteve 
ativamente envolvido em montanhismo e com 
corridas a pé.

O estudo original de artes lhe proporcionou a 
competência de elaborar ilustrações capazes de 
comunicar, com grande elegância, bem além das 
palavras. De 1970 em diante desenvolveu um 
forte interesse pela psicologia e começou um es-
tudo de tempo integral no campo da Psicologia 
Social em 1976. Obteve o seu mestrado em 1982 
com uma dissertação sobre Pragmatismo.

Passou seis meses na África durante sua vida uni-
versitária. Treinou-se em PNL em vários institutos 
desde 1977 em diante. Em 1986 escolheu dedicar-
-se exclusivamente à PNL e assuntos relacionados. 
Desde 1993 desenvolveu o modelo do Panorama 
Social como uma ‘ferramenta’ para diagnosticar e 
melhorar relacionamentos humanos.

Trabalha principalmente como treinador de psi-
coterapeutas, mediadores, coaches especialis-
tas em solução de conflitos, gerentes, adminis-
tradores, médicos e dentistas. Associou-se aos 
treinadores de PNL holandeses Jaap Hollander 
e Anneke Durlinger. Desde então atua como 
treinador reconhecido na Holanda e em muitos 
outros lugares, tais como Bélgica, França, Ale-
manha, Itália, Hungria, Finlândia, Guiana Holan-
desa, Inglaterra, Nova Zelândia, Polônia, Grécia, 
Estados Unidos, Rússia, Hong Kong, Croácia, 
Malta e Brasil, entre vários outros.

“O Panorama Social é um excelente instru-
mento de exploração do relacionamento  
entre o interior e o exterior. O método de Lu-
cas Derks é surpreendentemente fácil de ser co-
municado, além de ter uma grande profundida-
de. De um modo geral é altamente aplicável e 
muito bem pesquisado.”
Martin Shervington
Autor e consultor, John Seymour Associates
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mente. Venho utilizando o Panorama Social em 
treinamentos sobre Modelagem Cultural e sobre 
o Modelo Matrix e tenho visto o seu poder; eu o 
recomendo fortemente.”  
L. Michael Hall, PhD 
Psicólogo, modelador, treinador e autor
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