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RESUMO

Este  artigo  trata  de  Modelagem no  contexto  da  Programação  Neurolinguística  (PNL).  Aqui  será
demonstrada a importância da Modelagem para esta área, sendo através dela como se deu o início
da PNL e como os vários modelos e padrões existentes vieram a ser criados. Com o tempo esse
tema  se  desenvolveu  e  se  expandiu  e  aqui  serão  expostos  alguns  dos  modelos  usados  na
modelagem e resumidamente sobre a metodologia. 
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ABSTRACT 

This article is about Modeling in the context of Neulolinguistic Programming (NLP). Herein it shall be
demonstrated the importance of Modeling to this area, NLP begun with Modeling and through it the
various  models  and  patterns  were  created.  As  time  went  by  this  area  has  been developed  and
expanded and in this article some models that are utilised and methodology of  the Modeling process
will be briefly covered.
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INTRODUÇÃO

Conforme cita  O’CONNOR & SEYMOUR (1990)  a Programação Neurolinguística

começou no início da década de 1970 a partir do trabalho conjunto de John Grinder

– na época professor-assistente do Departamento de Linguística da Universidade da

Califórnia, em Santa Cruz – e Richard Bandler, que estudava psicologia na mesma

universidade. Richard Bandler também se interessava por psicoterapia, Juntos, eles

estudaram três  grandes  terapeutas: Fritz  Perls,  um psicoterapeuta  inovador  que

fundou  a  escola  terapêutica  chamada  Gestalt;  Virginia  Satir,  a  extraordinária

terapeuta  familiar  que  conseguia  solucionar  relacionamentos  familiares  difíceis,

considerados intratáveis por muitos outros terapeutas e Milton Erickson, um médico

e hipnoterapeuta reconhecido mundialmente.

“Nem Bandler nem Grinder pretendiam iniciar uma nova escola de terapia,
mas  apenas  identificar  os  padrões  utilizados  por  esses  excepcionais
terapeutas, a fim de ensiná-los a outras pessoas. Nenhum dos dois estava
preocupado  com  teorias,  mas  em  produzir  modelos  de  terapia  que
funcionassem na pratica e pudessem ser ensinados. Os três terapeutas que
usavam como modelo tinham personalidades muito diferentes, mas usavam
padrões subjacentes surpreendentemente semelhantes. Bandler e Grinder
reelaboraram esses padrões e criaram um modelo de estilo claro, capaz de
proporcionar uma comunicação mais eficaz,  uma mudança pessoal,  uma
aprendizagem  mais  rápida  e,  evidentemente,  uma  melhor  maneira  de
usufruir a vida. Suas descobertas iniciais foram relatadas em quatro livros;
publicados entre  1975 e 1977;  A Estrutura  da  Magia  (1  e  2)  e  Padrões
Hipnóticos (1 e 2), os dois últimos sobre o trabalho de hipnoterapia de Milton
Erickson.  Desde  então,  a  literatura  sobre  a  PNL  tem  crescido
enormemente.” (O`CONNOR & SEYMOUR, 1990)

Ao  longo  das  últimas  décadas  a  PNL  se  desenvolveu  e  seus  criadores  e

desenvolvedores  modelaram  exemplos  de  excelência  nas  mais  diversas  áreas

como: esportes, saúde, liderança, educação, negócios, etc. Segundo DILTS (1998),

“o campo da Programação Neurolinguística se desenvolveu a partir da modelagem

de comportamentos humanos e processos de pensamento. Os objetivos básicos da

PNL são de modelar habilidades especiais ou excepcionais e torná-las transferíveis

a outras pessoas.”
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DESENVOLVIMENTO

Modelagem

DILTS (2002)  define modelo como “uma descrição simplificada de uma entidade

complexa ou processo” e que o termo vem da raiz do Latim  modus, que significa

“uma maneira de fazer ou de ser, um método, uma forma, moda, costume ou estilo”.

De acordo com ANDREAS (1995)  “um modelo  é uma metáfora  mais  ou  menos

sofisticada para entender alguma parte do mundo.” A noção de "modelo" veio com o

tempo a significar "uma descrição ou analogia usada para ajudar a visualizar algo

(como um átomo) que não pode ser visualizado diretamente. "Também pode ser

usado para indicar "um sistema de postulados, dados e inferências apresentadas

como uma descrição formal de uma entidade ou estado de algo (DILTS, 2002).

Modelagem no contexto da PNL é o processo de pegar um evento complexo ou

series de eventos e quebrá-los em pedaços pequenos o suficiente para que possam

ser repetidos de uma maneira gerenciável (DILTS, 2002). O processo de modelagem

da PNL envolve descobrir como o cérebro (Neuro) está operando através da análise

dos padrões de linguagem (Lingüística) e comunicação não-verbal. Os resultados

dessa análise são então colocados em passo-a-passo das estratégias e programas

(Programação)  que  possam ser  usados  para  transferir  a  habilidade  para  outras

pessoas ou área de conteúdo. (BODENHAMER & HALL, 1999)

Sistemas representacionais e submodalidades

Os seres humanos percebem o mundo externo através dos cinco sentidos: visão,

audição,  tato,  olfato  e  gustação.  No  modelo  da  PNL,  considera-se  que  as

informações do mundo exterior chegam através dos cinco sentidos, e esses mesmos

cinco  sentidos  são  usados  internamente  ao  processar  informações (BANDLER,

1988). Esse processo de utilizar os cinco sentidos para perceber o mundo externo e

representá-lo internamente é chamado de Sistemas Representacionais na PNL. Ou

seja, se vê, se ouve e se sente, internamente, quando lembra-se de uma memória

ou quando imagina-se uma experiência (O’CONNOR, 2001).
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Os sistemas representacionais, para propósitos de simplificação, são abreviados da

seguinte forma:

V – Visual (imagens)

A – Auditivo (sons)

K – Cinestésico (sensações internas e táteis)

O – Olfativo (odores)

G – Gustativo (sabores/gostos)

Esses sistemas representacionais podem referir-se a fontes de dados  externos ou

internos,  portanto  os  sistemas  representacionais  pode  se  referir  à  informação

lembrada (l) ou informação construída na imaginação (c)  (BODENHAMER & HALL,

1999).

Cada um dos Sistemas Representacionais possui características que os compõem.

Por  exemplo,  a  modalidade  visual  pode  ser  composta  de  cor,  brilho,  forma,

profundidade, etc; a modalidade auditiva pode ser composta de volume, afinação,

timbre,  tempo,  cadência,  etc.;  a  modalidade  cinestésica  pode  conter  pressão,

temperatura, textura, etc; e assim por diante.

Essas qualidades são chamadas na PNL de submodalidades, uma vez que elas são

subcomponentes de cada um dos sistemas representacionais.

Metamodelo de linguagem

Como citado por DILTS (1998) “a PNL deriva muitos de seus princípios e distinções

do campo da gramática transformacional (CHOMSKY 1957, 1965) como um meio de

criar modelos do comportamento das pessoas.”  Um dos princípios essenciais da

gramática transformacional é que comportamentos tangíveis, expressões, e reações

são "estruturas superficiais" que são resultado de trazer "estruturas mais profundas"

à realidade
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Conforme DILTS (1998) “essa é uma maneira de dizer que os modelos que se faz a

respeito  do  mundo com o  cérebro  e  a  linguagem não  correspondem ao mundo

propriamente dito, mas a representações dele.”

Para  angariar  informações  durante  a  modelagem,  uma  técnica  muito  importante

utilizada é o metamodelo de linguagem. Uma vez que usa-se a linguagem como um

sistema representacional, as representações lingüísticas são sujeitas às três regras

universais da modelagem humana: generalização, deleção, e distorção (BANDLER

& GRINDER, 1975).

Deleção ou omissão significa que ao se expressar omite-se se não a maior parte,

muito da “estrutura profunda”.  Conforme BODENHAMER & HALL (1999) “a cada

segundo, aproximadamente dois bilhões de segmentos de informações chegam até

o cérebro. Obviamente, o cérebro precisa filtrar a maior parte da informação, caso

contrário se sobrecarregaria.”

Outro  processo  que  o  cérebro  faz  é  o  de  distorção.  Ou  seja,  ele  distorce  o

significado  e  estrutura  das  informações  conforme  ele  simplifica  a  descrição  da

experiência. A habilidade de distorcer permite que o ser humano aprecie obras de

arte, música e literatura.

Por último, o cérebro generaliza. A mente humana tem a capacidade de comparar e

generalizar materiais antigos e similares com dados novos (Lewis & Pucelik, 1980).

Esse processo permite o aprendizado rápido e dispensa aprender conceitos antigos

sempre que depara-se com eles. Embora existam muitos tipos de carros, pode-se

relacionar com eles através da categoria ou classe que chamam-se “carros” (Dilts,

1998).

Segundo BANDLER & GRINDER (1975) o metamodelo é um conjunto de padrões

de linguagem e perguntas que reconectam as deleções, distorções e generalizações

à experiência que as gerou.
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* Apostila do curso Practitioner em Programação Neurolinguística (Instituto de Bem

com a Vida) – SLAVIERO (2015)

Níveis de modelagem

Segundo DILTS ET AL (2002) “criar um modelo efetivo de um comportamento em

particular ou de uma performance envolve mais do que imitação. Dependendo do

propósito do modelador para a modelagem, podem existir vários aspectos, ou níveis

de informação necessários para realizar a performance desejada ou a aplicação.”

DILTS (1998) afirma que o foco da maior parte dos processos de modelagem em

PNL  é  em  nível  de  capacidades,  em  nível  de  "como".  As  capacidades  estão

conectadas com crenças e valores de comportamentos específicos. Sem o  como,

saber o que alguém deve fazer, e até mesmo por que fazê-lo, é largamente ineficaz.

Capacidades e habilidades fornecem as conexões e a alavancagem para manifestar

nossa identidade, valores e crenças como ações em um ambiente em particular.
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“O foco da maior parte dos processos de modelagem em PNL é em nível de
capacidades, em nível de "como". As capacidades estão conectadas com
crenças e valores de comportamentos específicos. Sem o como, saber o
que alguém deve fazer, e até mesmo por que fazê-lo, é largamente ineficaz.
Capacidades e habilidades fornecem as conexões e a alavancagem para
manifestar  nossa  identidade,  valores  e  crenças  como  ações  em  um
ambiente em particular” (DILTS, 1998, p.38).

O  fato  de  que  os  procedimentos  de  modelagem  da  PNL  tendem  a  focar  em

capacidades, a propósito, não significa que eles apenas consideram esse nível de

informação.  Comumente,  uma  gestalt  de  crenças,  valores,  senso  de  self,  e

comportamentos específicos são essenciais para produzir a capacidade desejada. A

PNL mantém que ao focar em desenvolver capacidades, a combinação mais prática

e útil de "estrutura profunda" será produzida. (DILTS, 1998)

Resumidamente,  a  modelagem pode  envolver  a  exploração da interação  de um

número de diferentes níveis de experiência, incluindo:

Espiritual – Visão e propósito

Quem eu sou – Identidade: Missão

Meu sistema de crenças – Valores, Meta-programas: Permissão e motivação

Minhas capacidades – Estados, estratégias: Direção

O que eu faço – Comportamentos específicos: Ações

Meu ambiente – Contexto externo: Reações

Esse modelo é uma adaptação do modelo de “Níveis Lógicos” de Gregory Bateson,

mais tarde foi desenvolvido por Robert Dilts como apresentado aqui.

“Criar  um  modelo  efetivo  de  um  comportamento  ou  desempenho  em  particular

envolve mais do que mera imitação. Dependendo do propósito para a modelagem,

podem haver diversos níveis diferentes de informação necessárias para realizar a

performance ou aplicação desejada.” (DILTS & DELOZIER, 2000)

Conforme DILTS & DELOZIER (2000) ao modelar um indivíduo existe um número de

diversos aspectos,  ou níveis,  dos vários sistemas e subsistemas no qual  aquela

pessoa  opera  que  pode-se  explorar.  Pode-se  olhar  no  ambiente  histórico  e

geográfico no qual a pessoa vive – por exemplo, quando e onde a pessoa opera.

Podem-se olhar as estratégias intelectuais e cognitivas e capacidades através das

quais o indivíduo seleciona e  guia  suas ações no ambiente – exemplo;  como a
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pessoa gera os comportamentos naquele contexto. Pode-se mais adiante explorar

as  crenças  e  valores  que  motiva  e  da  forma  às  estratégias  de  pensamento  e

capacidades  que  o  indivíduo  desenvolveu  para  realizar  seus  objetivos  naquele

ambiente  –  exemplo;  por  que  a  pessoa  faz  da  maneira  que  ela  faz  naqueles

momentos e lugares. Pode-se olhar mais a fundo para investigar as percepções que

o indivíduo tem de si mesmo ou a identidade que ele está manifestando através de

conjunto de crenças, capacidades e ações naquele ambiente – quem está por trás

do por que, do como, onde e quando.

Pode-se também querer examinar a maneira na qual a identidade se manifesta em

relação à família do indivíduo, aos colegas, cultura e sociedade, o planeta, Deus –

exemplo; quem a pessoa é com relação a quem mais. Em outras palavras, como os

comportamentos, habilidades, crenças, valores e identidade do indivíduo influenciam

e interagem com sistemas maiores dos quais ele ou ela faz parte de uma maneira

pessoal, social e por fim espiritual.

Estratégias

A PNL usa a ideia de estratégia de uma maneira em particular, segundo O’CONNOR

(2001). “Não possui o seu significado usual de um plano pensado e de médio ou

longo  prazo.  Em  PNL,  estratégias  são  como  fazemos  o  que  fazemos  para

concretizar  um  resultado.”  De  acordo  com  DILTS  (1994)  “todo  comportamento

observável é controlado por estratégias de processamento interno. Cada pessoa tem

um conjunto de estratégias para motivar-se a levantar da cama durante a manhã,

para  delegar  trabalhos  e  responsabilidades  para  empregados,  para  aprender  e

ensinar, para conduzir negociações, e assim por diante.”

DILTS (1994)  afirma que a modelagem no contexto  da PNL consiste  em aplicar

várias estratégias para examinar os processos mentais e físicos subjacentes de uma

performance ou a realização de um resultado em particular, e então criar um mapa

explícito ou uma descrição daqueles processos que podem ser aplicados para um

propósito prático. Permite, também, modelar o comportamento de outras pessoas

descobrindo  suas  estratégias  e  aplicando  no  próprio  modelador  ou  em  outras

pessoas. Isso é possível ao repetir a mesma sequência de representações internas.
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O’CONNOR (2001) sugere pensar em estratégias como uma receita para assar um

bolo. É necessário os ingredientes básicos (sistemas representacionais), a qualidade

e quantidade dos ingredientes (submodalidades) e usá-los para obter um saboroso

resultado (o objetivo).

“A sequência é crucial em estratégias, assim como é na cozinha. Você pode saber

exatamente quanta farinha adicionar em uma massa, mas faz uma grande diferença

se você irá adicioná-la antes ou depois que o bolo vá pro forno.” (O’CONNOR, 2001)

Exemplos de modelagem

Robert Dilts escreveu três volumes intitulados de “Estratégias da Genialidade” onde

ele  aplicou  ferramentas  de  modelagem da  PNL e  modelou  indivíduos  históricos

considerados  gênios  que  já  faleceram  e  um  personagem  fictício.  Ele  fez  isso

analisando padrões de linguagem através de registros escritos. A lista inclui nomes

como Aristóteles, Sherlock Holmes (personagem criado por Sir Arthur Conan Doyle),

Walt  Disney, Mozart,  Albert  Einstein,  Sigmund Freud, Leonardo da Vinci e Nikola

Tesla.

Apesar de Dilts ter provado que muitas informações valiosas podem ser extraídas de

registros escritos, a maior parte da modelagem se faz através da análise observando

e ouvindo o modelo/exemplar em ação.

Um dos casos mais famosos de modelagem dentro da PNL ocorreu nos anos 1980

envolvendo o exército  estadunidence.  O resultado foi  a  diminuição no tempo de

treinamento  (em alguns caso em até  50%)  e  aumento  de eficiência  e  precisão.

Alguns  modeladores  que  participaram  deste  projeto:  Wyatt  Woodsmall,  Anthony

Robbins, Richard Bandler e John Grinder (Woodsmall, 1988).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modelagem é uma área realmente fascinante da PNL e passar pelo processo de

aprender a modelar é um desafio que proporciona crescimento e superação dada a

complexidade de tal  empreitada. No Brasil  poucos cursos dão ênfase a esta tão
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importante área, enquanto em países como os EUA, por exemplo, existem cursos

apenas com este tema e muitos Master Practitioners dão ênfase em modelagem.

Os criadores e muitos desenvolvedores da PNL afirmam que assim como se a PNL

se iniciou e se desenvolveu através da modelagem, apenas através da modelagem

é que ela se manterá viva e poderá evoluir. 
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