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Meta modelo de Linguagem e Aplicação Terapêutica  

 Cinthia Ayumi Matsubara 1 

 

 

 

RESUMO 

 
A representação de mundo que cada um possui é única e rica em elementos. Compreender a 
existência de um sistema de referência pessoal e da modelagem exclusiva que atua em cada ser 
humano é o passo inicial para compreender aspectos do modelo de mundo. O objetivo do artigo é 
apresentar a metodologia para interpretar de forma mais abrangente, diminuir distorções e omissões, 
ampliar as percepções para melhor enfrentar os desafios do mundo e suas problemáticas. É o que 
propõe Bandler e Grinder no estudo do metamodelo de linguagem. Os modos de estruturar a 
linguagem e exemplos de utilização como instrumental na terapia são apresentados no estudo.  
 

 

PALAVRAS CHAVES:  

EX: Metamodelo de linguagem, modelagem, aplicação terapêutica.   

 

 

ABSTRACT  

 
 
The world representation that each of us has is rich and unique. Understanding the existence of a 
unique reference system and modeling in each human being is the initial step in understanding the 
unique aspects of it. The objective is to present the methodology to interpret more comprehensively, 
remove distortions and omissions, broaden perceptions to better face the world and its difficulties. This 
is what Bandler and Grinder propose in the study of the language metamodel. The ways of structuring 
language and its use as instruments in therapy will also be addressed in the study. 

 

 

KEY WORDS: Meta model language, modeling, therapeutic application. 

 

                                                 
1 Graduada em Administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo / Fundação 
Getulio Vargas - SP, 1999. Email –cinmatsubara@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A quem estende o sentido da linguagem  
O mundo desvenda-se  
Em imagem 
 
A quem ouve a alma da linguagem 
O mundo descerra  
Como ser 
 
A quem vive o espírito da linguagem 
Ela mesma concede  
Seu próprio poder 
 
Assim eu quero dirigir 
O coração e a mente 
À Alma e ao espírito da palavra, 
 
E só no amor por ela 
Quero sentir-me 
Totalmente eu mesmo. 
 
Rudolf Steiner 

 

 

Dentro do estudo da Programação Neurolinguística existe a abordagem das formas 

de utilização da linguagem e sua atuação no sistema nervoso do ser humano. Sabe-

se que existe um software, uma programação, que procura agir de forma ecológica e 

efetiva no seu meio externo. Compreender esse software é o primeiro passo para ter 

acesso realidade subjetiva ou modelo de mundo. 

O metamodelo ajuda a reconectar a linguagem à experiência que ela representa. É 

um conjunto de ferramentas derivadas da linguagem humana, útil em qualquer 

experiência que envolva a linguagem. 

Quando outra pessoa fala, uma terceira pessoa para entendê–la recorre à sua 

experiência pessoal para compreender a pessoa que fala, como também faz o 

esforço de reunir mais informações para completar sua representação interna. E 

enquanto faz isso, existe uma tendência de suprimir informações, distorcer ou 

generalizar os detalhes mencionados por outra pessoa. 

O metamodelo é o conjunto de perguntas que lhe permite reunir informações que 

especifiquem a experiência de alguém, para que seja possível conseguir uma melhor 

representação daquela experiência. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

 
Um modelo desenvolvido por John Grinder e Richard Bandler, que identifica 

determinadas classes de padrões de linguagem que podem ser problemáticas ou 

ambíguas. Baseado na gramática transformacional, o metamodelo identifica 

distorções, omissões e generalizações comuns, que obscurecem a estrutura 

profunda e/ou o significado original. Tal modelo contém perguntas esclarecedoras, 

que restauram o sentido original da mensagem. O metamodelo reconstitui a conexão 

da linguagem com as experiências, e pode ser utilizado para reunir informações, 

esclarecer significados, identificar limitações e ampliar as opções de escolha.  

Antes de adentrar propriamente no estudo sobre o metamodelo faz-se necessário 

discorrer sobre o próprio processo de linguagem e o reconhecimento da importância 

influência da linguagem nos processos de pensamento e de comunicação. 

Sobre a concepção básica da relação entre linguagem e pensamento Einstein 

discorre: 

Penso que a transição da livre associação ou “sonhar” para o "pensar" 
caracteriza-se pelo papel mais ou menos dominante que o “conceito” 
desempenha no processo. De forma alguma é necessário que um conceito 
deva estar relacionado com um sinal sensorialmente perceptível e 
reprodutível (i.e., palavra); mas quando isso acontece o pensar se torna 
sem dúvida comunicável. (EINSTEIN, A., Autobiographical Notes. 
Northwestern University Press, 1949, p. 7). 

  

Pensamentos não precisam de palavras para existir, como faz bem a distinção de 

Einstein. Palavras são necessárias para comunicar os pensamentos e experiências 

aos outros.  

Palavras desencadeiam um grupo de representações sensoriais armazenadas ou 

“estrutura profunda”, através de quatro canais sensoriais básicos: visual, auditivo, 

cinestésico e olfativo. As “estruturas superficiais” são originadas e desencadeadas a 

partir dos padrões e experiências sensoriais. 

Da associação das impressões sensoriais e suas relações nasce a “metalinguagem”, 

a linguagem da linguagem, padrões e elementos ordenadores que unem diferentes 

experiências sensoriais entre si. “Isso também seria linguagem não apenas de 
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determinados grupos de impressões sensoriais, mas sobre relações, padrões e 

elementos ordenadores que unem diferentes experiências sensoriais entre si.” 

(DILTS, R., Estratégia da Genialidade, Albert Einstein, 1994 p.62.). 

Assim é fundamental relação entre a linguagem e as impressões sensoriais que é a 

essência da neurolinguística. 

Se o objetivo da linguagem é conduzir ao entendimento, por um lado deve 
haver regras relativas às relações entre os sinais, e, por outro, uma 
correspondência estável entre sinais e impressões. (EINSTEIN, A. The 
common Language Science, p.111). 

 

Num estágio inicial as palavras podem corresponder diretamente às suas 

impressões, mas num estágio mais avançado, à medida que a linguagem vai se 

tornando mais complexa, existindo o conteúdo não só da palavra, acrescentando 

conectores, verbos, gramática, então Einstein diz que essas regras, por si mesmas, 

não têm relação com a realidade sensorial. Assim a linguagem se torna 

independente do mundo das impressões e uma grande coerência íntima é 

alcançada. Nesse desenvolvimento é frequente o uso dos chamados pensamentos 

abstratos, e a linguagem se torna um instrumento do raciocínio abstrato. 

Nesse novo contexto, a linguagem e abstração são facas de dois gumes – por um 

lado permite-se criar novos modelos independentes do conteúdo sensorial de 

nossas experiências de vida, conferindo um senso de coerência e ordem nas 

experiências, mas também rompem com conexões relevantes entre nossos mapas 

conceituais e as experiências sensoriais que a linguagem pretendia organizar. 

Para Richard Bandler e John Grinder, os co-fundadores da PNL, entram em sintonia 

com as ideias de Einstein: 

O paradoxo mais penetrante da condição humana, a nosso ver, é que os 
processos que nos permitem sobreviver, crescer, mudar e sentir alegria são 
os mesmos processos que nos permitem manter um modelo empobrecido 
de mundo – nossa habilidade em manipular símbolos, isto é, criar modelos. 
Assim os processos que nos permitem realizar a mais extraordinária e impar 
das atividades humanas são os mesmos processo que bloqueiam nosso 
crescimento se cometemos o erro de confundir o modelo de mundo com a 
realidade. Podemos identificar três mecanismos gerais pelos quais fazemos 
isto: Generalização, Omissão e Distorção. 

Generalização é o processo pelo qual elementos ou peças de modelo de 
alguém se destacam de sua experiência original e passam a representar a 
categoria inteira da qual a experiência é um exemplo. Nossa habilidade para 
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generalizar é essencial para enfrentar o mundo (...) o mesmo processo de 
generalização pode moldar um ser humano para estabelecer uma regra 
como “não expresse qualquer sentimento.”. 

Omissão é um processo pelo qual prestamos atenção seletivamente a 
certas dimensões de nossa experiência e excluímos outras. Pegue por 
exemplo, a habilidade que as pessoas têm para filtrar ou excluir todos os 
outros sons numa sala repleta de gente falando, a fim de ouvir a voz de uma 
determinada pessoa (...). Omissão reduz o mundo das proporções que 
sentimos que somos capazes de manusear. A redução pode ser útil em 
alguns contextos, e em outros pode ser a origem de um problema para nós. 

Distorção é o processo que nos permite fazer substituições em nossas 
informações de experiência sensorial. A fantasia, por exemplo, prepara-nos 
para as experiências antes que elas ocorram (...) é o processo que tem 
tornado possíveis todas as criações artísticas que nós como humanos, 
temos produzido (...) da mesma forma, todos os grandes romances, todas 
as descobertas revolucionárias da ciência envolvem a habilidade de 
distorcer e deturpar a realidade presente. (BANDLER, R e GRINDER, J. A 
estrutura da magia, 1975, p. 12).  

Se o objetivo da linguagem é conduzir ao entendimento, por um lado deve haver 

regras relativas às relações entre os sinais, e, por outro, uma correspondência 

estável entre sinais e impressões. (EINSTEIN, A. The common Language Science, 

p.111). 

O Metamodelo é uma das ferramentas mais valiosas que a PNL tem para 

compreender as pessoas e como elas pensam. 

Por quê? Porque ter habilidade com o Metamodelo é como ter um estetoscópio para 

a mente permitindo reconhecer os pensamentos e sentimentos que se encontram 

sob o que uma pessoa está dizendo. 

Por exemplo, se alguém pede a ajuda para resolver um problema pode-se ter uma 

ideia muito clara de como o problema está agindo ouvindo a descrição da pessoa. E 

aí fazer as perguntas necessárias. 

O termo Metamodelo surgiu da junção da palavra "meta" que significa "acima" ou 

"além" modelo de linguagem sobre linguagem. 

Existem três categorias de metamodelo as: 

- Omissões ou deleções, que são as deleções simples, cujo índice referencial não 

está especificado, existem julgamentos e comparações. Um exemplo: Não gosto 

"disso". “Aquilo” é importante. 

- No caso de Generalizações um exemplo é:  "Todos" me odeiam.  
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- Distorções. Alguns padrões de distorção são nominalizações, pressuposições, ou 

leitura mental. 

A função do metamodelo é coletar informações que não estão muito claras, 

esclarecer o significado da comunicação, "o que se quer dizer com...?". Além disso, 

pode dar mais amplitude ao significado da linguagem que está querendo dar e assim 

oferece mais escolhas, uma vez que mostra mais possibilidades, e enriquece o 

mapa de mundo. 

 

1 – Os padrões do metamodelo 

 

1.1  Deleções ou omissões simples 

Exemplo 1 - Não sei nada daquilo.  

Questionamento - Não sabe exatamente o quê? 

 

Exemplo 2 - Estive fora.   

Questionamento - Onde, exatamente, você esteve? 

 

Para explicitar as deleções ou omissões simples, questione-as perguntando: 

"exatamente o que ou onde ou quando...?". 

 

1.2 Índice referencial não-especificado  

Utilização da voz passiva, utilização de “ele”, “ela”, “eles”, e “nós”. 

Exemplo 1 - Erros foram cometidos. 

Questionamento - Quem cometeu os erros? Que erros foram cometidos? 

 

Exemplo 2 - Eles não se importam. 

Questionamento - Quem, exatamente, não se importa? 

 

1.3 Verbos não-especificados 

Exemplo 1 - Eles estavam pensando. 

Questionamento - Exatamente como eles estavam pensando? O que exatamente 

estavam pensando? Exatamente como você sabe? 
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A pergunta é uma forma de especificar o verbo pensar. 

 

Exemplo 2 - Impressionei-a bastante. 

Questionamento - Exatamente como você fez isso? 

 

1.4 Comparações 

Exemplo 1 - Ele é o melhor jogador.   

Questionamento - Melhor jogador de quê? 

 

Exemplo 2  - Fiz isso mal. 

Questionamento  Mal em comparação a quê? 

 
1.5 Julgamentos 
 

Os julgamentos são declarações de opinão expressas como se fossem fatos. 

Geralmente a pessoa que fez o julgamento está faltando na sentença. E é muito 

importante saber quem é esse alguém. 

Exemplo 1  - Você é desprezível. 

Questionamento - Quem está dizendo isso e em comparação a qual padrão sou 

desprezível? 

 

Exemplo 2 - Isso não é bom o suficiente. 

Questionamento - Que padrão está usando para julgar se é bom ou não? 

 

1.6  Omissão comparativa 

A referência não está explícita. 

Exemplo 1 - Eu quero me cuidar mais. 

Questionamento - Como especificamente você quer se cuidar mais? 

O objetivo é definir a ação ou processo. 

 

Exemplo 2 - Ela me rejeitou. 

Questionamento - Como ela fez isso? 

Objetivo é definição da ação. 
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1.7 Nominalização 

Ação ou processo dito como evento. 

Exemplo 1 - Eu tenho algumas frustrações no meu casamento. 

Questionamento - O que te frustra especificamente? 

 

1.8 - Quantificadores universais 

Trata- se de uma grande generalização. 

Exemplo 1 - Ele sempre fez isso assim. 

Questionamento - Sempre? Já houve alguma vez que isso foi diferente? 

Objetivo é identificar contra-exemplos. “ele fez isso todas as vezes? Jamais existiu 

uma ocasião em que ele não fizesse isso daquela forma? 

Se o exemplo contrário não é suficiente para desacreditar a generalização, então 

exagera-se.  E utilizando-se do rapport, exagera-se, dizendo: 

“Você tem razão! Sempre. Jamais houve uma vez, em que não fizesse. Faço isso 

com todo mundo. E o que mais, faço isso de propósito, só para aborrecer...”. 

Exemplo 2 - Homens são agressivos. 

Questionamento  - Todos os homens?  

- (exagero) Você está querendo dizer que cada um dos homens 

que você conheceu até hoje, em sua vida INTEIRA, tem sido 

uma droga TOTAL e COMPLETA?  

- (contra-exemplo) Você já encontrou um homem que não o 

fosse? 

- (contra-exemplo) Você consegue se lembrar de algum 

momento em que um homem não tenha sido uma droga? 

 

1.9  Operadores modais  

São afirmações identificando regras ou limites de comportamento. 

1.9.1 De necessidade:  

Observa-se a utilização dos termos “devo”, “preciso”, “tenho que”, etc. 

Exemplo 1  - Os homens não devem demonstrar emoções. 

Questionamento - O que aconteceria se demonstrassem emoções? 
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Objetivo é identificar a consequência. 

 

1.9.2 De possibilidade: 

Utiliza-se “não posso”, “é impossível”, “não devo”. 

Exemplo 1  - Eu não consigo aprender esse material. 

Questionamento  - O que te impede? 

   - O que aconteceria se pudesse? 

Objetivo é identificar a causa. 

 

1.10 Execução perdida 

Trata-se da afirmação com um julgamento de valor que não menciona autoria e a 

quem se aplica. 

Exemplos   - É errado pensar nos seus próprios sentimentos.  

   - Esta é a coisa certa a fazer. 

 - Homem não chora. 

Questionamento - É errado para quem? 

   - É certo de acordo com quem? 

 

1.11  Leitura mental  

Afirmações sobre expressões internas dos outros. 

Exemplo 1   - Ele não liga para mim. 

Questionamento - Como você sabe que ele não liga para você? 

   - Como é que você sabe disso? 

   - O que te faz pensar isso? 

Objetivo é identificar a fonte da informação da afirmação. 

 

1.12 Causa e efeito 

Fazem a ligação entre a causa e a consequência entre um estímulo e uma resposta. 

 Exemplo 1 - Tomar chuva causa gripe. 

Questionamento - Como especificamente a chuva causa gripe? 

Objetivo é identificar como acontece a relação causal entre o estímulo e a resposta 

ou encontrar o contra exemplo. 
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1.13 Equivalência complexa 

Quando duas experiências diferentes são postas como tendo o mesmo significado e 

são ligadas pela palavra “portanto”. 

Exemplo 1 - Meu filho não me respeita, portanto ele brinca na sala. 

Questionamento - Como o fato de brincar na sala significa falta de respeito? 

Objetivo é questionar a validade da relação feita na equivalência. 

Exemplo 2 - Meu marido não me ama, ele não sorri para mim. 

Questionamento - Você já deixou de sorrir para alguém que amasse? 

Os equivalentes complexos são uma forma de crença. Pode-se generalizar o tempo 

todo com comportamentos de um “nível neurológico” mais elevado. Contudo pode 

ser bastante restritivo ou limitador quando dá um salto de lógica indevido para uma 

conclusão que seja dolorosa ou limitadora. 

Questione como as duas afirmações são ligadas. Pode-se também questionar dando 

um exemplo contrário.  

 

2 . Metamodelo aplicado 

Em uma situação em que o metamodelo pode ser aplicado na vida prática, sugere-

se algumas dicas: 

- Utilize o processo de rapport; 

- Use um tom de voz macio e uma velocidade de fala moderada; 

- Antes das perguntas pode-se usar “suavizadores”: como “eu imagino se...”, “será 

que você pode me dizer...”, “eu estou curioso se...”; 

- De tempos em tempos, repita as palavras dele(a), e assegure-se de que sejam 

exatamente as mesmas palavras que foram usadas; 

- Se o sujeito não sabe onde começar, você poderá oferecer-lhe um “menu” de 

possibilidades. 

 

3. Metamodelo e terapia  

O que está presente nas diferentes escolas de terapia, não só o proposto aqui, é a 

modificação do paciente, e a isso pode-se dar o nome de cura, crescimento, 

esclarecimento, modificação do comportamento, dentre outros. O objetivo resultante 
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da experiência sempre busca tornar a pessoa melhor e mais rica. Assim sendo, toda 

forma de terapia pretende ajudar pessoas a atuar no mundo com mais êxito. 

Quando as pessoas mudam, elas modificam seu modelo de mundo e suas 

experiências. 

 

3.a. Estrutura Profunda e Estrutura de Referência.  

“Estrutura Profunda” do ser humano é a mais completa estrutura linguística do 

mundo, mas não é o próprio mundo. Ela deriva de uma fonte mais rica e completa 

que é a “Estrutura de Referência”.  

“Estrutura de Referência” é a soma total de todas as referências que o paciente tem 

acumuladas no mundo. Os componentes da “Estrutura de Referência” são todas as 

sensações que se originam no mundo e a contribuição que se oferece ao nosso 

sistema nervoso a essas sensações quando recebidas e processadas. Recebe-se as 

sensações do mundo por, no mínimo, cinco sentidos, audição, olfato, tato, visão.  

Os processos que especificam o que acontece entre a “Estrutura Profunda” e a 

“Estrutura de Referência” são três processos universais de modelagem humanos: A 

generalização, distorção e a omissão. E a “Estrutura de Referência” estará 

incompleta caso os sentimentos dos pacientes não estiverem lá representados. 

 

3.b. Supressões 

No metamodelo o terapeuta quer descobrir o modelo de mundo do paciente. Os 

pacientes comunicam seus modelos, fazendo-o em “Estruturas Superficiais”. Essas 

estruturas vão fazer eliminações. O terapeuta verifica o modelo, e indaga a parte 

ausente. 

Exemplo 1  – Estou com medo. 

Terapeuta  - Medo de quê? 

E assim o processo de auto-descoberta do paciente se inicia, e intensificando-se o 

processo à medida que comecem a trabalhar os pedaços faltantes. 

Recuperar o material ausente implica um movimento em direção a uma 

representação mais completa – a “Estrutura Profunda”. 

 

3.c. Distorção 
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Os eventos na vida da pessoa ocorrem em determinado momento e pronto. Uma vez 

ocorridos, os resultados são fixos, e nada pode ser feito para modificá-los. E dessa 

forma, esse modelo torna empobrecido para o paciente que perde o controle sobre 

os processos em andamento. 

 O desafio do terapeuta é a capacidade de desafiar as porções distorcidas do 

modelo do paciente que envolvem a representação de processos como eventos, e o 

terapeuta precisa reconhecer distorções na “Estrutura Superficial”. 

Muitas vezes as pessoas sentem que não possuem escolhas suficientes e que são 

incapazes de ter uma postura diferente da que já teve antes. E o sofrimento ocorre 

por ter uma representação empobrecida do mundo, e não por que o mundo não seja 

rico o suficiente  para lhes proporcionar a satisfação das necessidades. 

Bandler e Grinder afirmam que qualquer que seja a escola de terapia o sucesso da 

mesma depende de um grande volume de comunicação em forma de linguagem e 

modificação no modelo de mundo do paciente. 

O metamodelo de linguagem propõe que se explore a “Estrutura Superficial” através 

da linguagem, utilizando a relação de clareza e integralidade para trazer à tona a 

“Estrutura Profunda”. Assim desafiando as generalizações e distorções do modelo 

do paciente. 

Exemplo de diálogo terapeuta (T) e paciente (P): 

P - Estou com medo. 

T -  Com medo de que? 

P – Das pessoas. 

T - De quem, especificamente? 

P - Meu pai me dá medo. 

T - Como seu pai te dá medo? 

 

Essas eliminações e distorções que o paciente apresenta em seu modelo de mundo 

também fazem com que conselhos e sugestões caiam também nas mesmas lacunas 

da eliminação e distorção. O paciente, em geral, resistirá ou não ouvirá as opções, já 

que já que seu modelo de mundo continua  eliminando e distorcendo. Sendo assim 

esses conselhos se tornarão ineficazes. 
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A proposta do metamodelo é envolver o paciente no desafio do seu próprio modelo, 

e ele mesmo criar suas próprias soluções, operando diretamente no modelo 

empobrecido do paciente. 

Perguntas que podem ajudar a desafiar os limites dos modelos dos pacientes: 

Exemplo:   

P - Não posso confiar nas pessoas. 

Pergunta 1 - O que te impede de confiar nas pessoas? 

Pergunta 2 - O que aconteceria se você confiasse nas pessoas? 

 

Distorções 

O paciente também pode atribuir a responsabilidade de suas emoções a outra 

pessoa ou forças que estão fora de seu alcance. O paciente não assume 

responsabilidade por experiências que poderia controlar. 

Exemplo: 

P: O meu marido me deixa louca. 

Neste ponto a tarefa do terapeuta é desafiar o modelo de alguma forma que auxilie 

os pacientes a tornarem-se responsáveis por suas respostas. 

Exemplos de perguntas: 

T: Como, especificamente, quando seu marido faz isso, ele a faz ficar zangada? 

T:  Será que existem vezes em que ele faz a mesma coisa e você não fica zangada? 

 

 

Pressuposições 

Para ter claro o modelo do paciente é preciso compreender as suas afirmações 

estranhas, e entender como esse comportamento faz sentido para ele. 

As suposições sem um modelo mostram-se linguisticamente como 
pressuposições das frases do paciente. As pressuposições são o que é 
necessariamente verdadeiro para as afirmações que o paciente faz para 
fazer sentido (não para ser verdadeiro, mas apenas para fazer sentido). Um 
método mais rápido para os terapeutas identificarem as porções do modelo 
do paciente que estão empobrecidas é ser capaz de reconhecer as 
pressuposições das frases do mesmo. O paciente afirma: 

Percebi que meu marido não me ama. 

O terapeuta pode responder pela identificação da pressuposição e, pelo 
desafio direto a ela, fazendo com que a pressuposição da Estrutura 



14 
 

 
 

Superficial seja aberta para exame e desafio. A fim de compreender a frase 
é necessário que o terapeuta aceita as pressuposições:  

O marido dela não a ama. 

Há um teste explicito para as pressuposições que uma frase contém se é 
que contem alguma. O terapeuta toma a Estrutura Superficial e forma uma 
nova frase, que é a mesma que a antiga, exceto pelo fato de ter uma 
palavra negativa ligada ao primeiro verbo – nesse caso a frase: 

Não percebo que meu marido não me ama. 

Então, o terapeuta simplesmente indaga a si mesmo a mesma frase teria de 
ser verdadeira a fim de que a nova faça sentido. 

Qualquer frase que tenha de ser verdadeira tanto para a afirmação do 
paciente como para a nova afirmação e que tenha sido formada pela 
afirmação antiga mais a palavra negativa para fazer sentido é, 
necessariamente, uma pressuposição. AS pressuposições são 
particularmente insidiosas, já que não são apresentadas abertamente para 
consideração. Elas identificam, no modelo, alguns dos princípios 
organizadores básicos que limitam a experiência do paciente. 

Uma vez que o terapeuta tenha identificado as pressuposições das 
afirmações do paciente poderá desafia-las diretamente pelas técnicas que 
já identificamos na seção eliminação. (Grinder, R, Blandler, J. A estrutura da 
Magia, p.82-83).  

   

O procedimento para verificar se há omissão da Estrutura profunda é: 

Fase 1:   Ouça a Estrutura superficial que o paciente apresenta; 

Fase 2:  identifique os verbos nessa Estrutura Profunda; 

Fase 3:   determine se os verbos podem ocorre em uma frase mais 

completa - isto é, que contenha mais argumentos ou locuções. 

nominais do que a original. 

 

Exemplo 1:   A cadeira foi quebrada. 

Exemplo 2:   George quebrou a cadeira. 

A segunda frase tem mais argumentos nominais que a segunda. Na primeira parte 

da estrutura profunda foi eliminada. 

 

Exemplo 3:   A fuga não adianta. 

Exemplo 4:  A minha fuga de casa de nada me adianta. 
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3.1. Aplicação do metamodelo em terapia 

Para se ter uma ideia da aplicação do metamodelo transcreve-se aqui parte do 

diálogo entre Paciente (P) e o terapeuta (T) em uma sessão de terapia: 

 

P Eu não estou muito certo.  

 

O paciente tem dificuldade de dizer o 

que exatamente deseja. 

T Você não está certo de quê? Terapeuta indaga pela estrutura omitida. 

P Não estou certo de que isso vai 

ajudar. 

Estrutura superficial em parte eliminada, 

incompleta. 

T Especificamente sobre o que não 

você não está certo quanto a esta ajuda 

e  ajudar a quem? 

 

Pergunta para reconhecer a parte 

omitida da estrutura profunda. 

P Bem, não estou certo de que esta 

experiência vá ajudar. Veja, quando o 

primeiro fui ao Dr. G, ele me perguntou 

seu estaria disposto a participar dessa 

experiência,... e bem, sinto que há algo 

em que realmente preciso de ajuda, mas 

isto é apenas uma experiência. 

 

O terapeuta está tentando entender o 

modelo do paciente. 

a –  experiência, quem vai se submeter a 

ela? 

b- ajudar qual pessoa? 

C – experiência não traz a ideia de uma 

imagem clara; 

D – a ajuda é para quem? A pessoa 

ajuda? 

e- causativa implícita – X mas Y. Quero 

ajuda (X) mas é apenas uma experiência 

(Y).  

T De que maneira isto, sendo 

apenas uma experiência, o impossibilita 

de obter ajuda de que necessita? 

 

O terapeuta decide desafiar a causativa 

implícita. 

P Experiências servem para 

pesquisas, mas há algo em que 

realmente necessito de ajuda. 

O paciente responde com uma 

reafirmação da causativa implícita, X 

mas Y. 
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 Quem faz a pesquisa? 

A pesquisa é sobre coisa ou pessoa? 

T Em que, especificamente, você 

realmente necessita de ajuda? 

 

P Não sei como causar boa 

impressão às pessoas. 

Ele parece estar fazendo leitura de 

mente. O modo pelo qual ele não causa 

uma boa impressão não é explicado. 

T Deixe-me ver o que entendo – 

você está dizendo que isto, sendo 

apenas uma experiência, irá 

necessariamente impedi-lo de descobrir 

como causar uma boa impressão às 

pessoas. Isto é verdade?  

O terapeuta desafia a generalização do 

paciente de simplesmente “impedir de 

causar uma boa impressão.”. 

P Bem... não estou realmente 

certo... 

 

Desafio à generalização bem sucedido o 

paciente vacila. 

T Bem... você está querendo 

descobrir? 

 

P Sim, ok.  

T A quem, especificamente, você 

não sabe causar boa impressão? 

O terapeuta retoma à má estruturação 

da Estrutura superficial anterior. 

P Bem, ninguém. O Terapeuta pode desafiar a 

generalização ou indagar novamente 

sobre o índice referencial. 

T Ninguém? Você pode pensar em 

alguém a quem você tenha causado 

uma boa impressão. 

 

P Ah... sim, bem, algumas pessoas, 

mas... 

O desafio funciona. 

T Então, a quem, especificamente, 

você não sabe causar uma boa 

impressão? 

Mais uma vez o terapeuta pede o índice 

referencial. 
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P       O que acho que estou querendo 

dizer é que as mulheres não gostam de 

mim? 

Trata-se de uma leitura mental pois 

alega que é capaz de conhecer o estado 

emocional de outro ser humano, sem 

apresentar como ele teve conhecimento 

dessas coisas. Houve também omissão 

associada ao verbo dizer – a pessoa a 

quem ele está dizendo o que está 

dizendo. 

T      Que mulher, especificamente? Pede o índice referencial omitido. 

P     A maioria das mulheres... mas como 

você disse isso, imediatamente comecei 

a pensar em Janet. 

Ele deu o índice, Janet, porém houve 

uma eliminação. Quem pensa, pensa 

algo de alguém. Não se sabe 

especificamente o que ele pensou de 

Janet. 

T      Quem é Janet?  

P  Ela é a mulher que acabei de 

conhecer no trabalho. 

 

T    Como você sabe que não causou 

boa impressão em Janet? 

Agora com a especificação da pessoa 

Janet, desafia o que parece ser uma 

leitura mental. 

P      Eu sei e pronto... Paciente falha em dar detalhes. 

T          Como, especificamente, sabe?  

P     Ela simplesmente não gosta de 

mim. 

Aparentemente uma leitura de mente. 

T         Como especificamente você sabe 

que Janet não gosta de você? 

Terapeuta continua desafiando a leitura 

de mente. 

P      Ela não estava interessada em 

mim. 

Paciente querendo conhecer o interior 

da mente de outra pessoa. 

T     Interessada de que maneira? Pergunta para especificar a palavra 

processo ou verbo. 

P     Ela não prestou atenção em mim. De novo aparece a leitura de mente. 

T    De que forma ela não prestou  
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atenção em você? 

P      Ela não olhou para mim. Agora o paciente não utiliza um 

argumento ligado à identificação de 

leitura mental. 

T     Vamos ver se entendi. Você sabe 

que Janet não estava interessada em 

você por que ela não olhou para você? 

O terapeuta está verificando se 

compreendeu o modelo o modelo que o 

paciente tem de sua experiência. Ele 

pede a constatação por parte do 

paciente. 

P     É isso.  

T     Há alguma maneira pela qual você 

possa imaginar Janet não olhando para 

você e, ainda assim, interessada em 

você?  

O terapeuta pergunta se sempre ocorre 

uma ligação entre X e Y conectados pela 

relação por que na forma geral de X 

porque Y. 

Bem... não sei....  

T     Você sempre olha para todo mundo 

em que está interessado? 

O terapeuta desafia a generalização 

utilizando de novo a mesma técnica. 

P     Eu acho que nem sempre. Mas por 

que Janet está interessada em mim não 

quer dizer que ela goste de mim. 

Ele está alegando que conhece o estado 

interior da outra pessoa. 

T      Como sabe, especificamente, que 

ela não gosta de você? 

O terapeuta desafia a leitura de mente 

mais uma vez. 

P          Ela não me ouve.  

T       Como sabe, especificamente, que 

ela não te ouve? 

 

P         Ela não olha para mim.  

T        Como sabe que ela não ouve 

você? 

Desafia a estrutura superficial de leitura 

de mente. 

P          Bem, ela nunca olha para mim. 

Você sabe como são as mulheres! Elas 

nunca deixam você perceber que elas o 

notam. 

Você sabe se reporta a leitura de mente. 

Mulheres é uma generalização sem 

índice especificado. 

Nunca recai sobre uma generalização. 
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T Mulheres como quem, 

especificamente? 

Busca de um índice referencial. 

P    Como minha mãe... ahhh... ela 

nunca se interessou por mim... 

A estrutura superficial é semanticamente 

mal estruturada, como vem ele a saber 

que a sua mãe não se interessava por 

ele. Trata-se mais uma vez de leitura de 

mente. 

 

O diálogo terapêutico continua, sendo que extraído apenas parte dele. 

Percebe-se, então, que aplicação do metamodelo de linguagem pode ser realizada 

dentro de diversas técnicas terapêuticas. Em todos os casos, tais técnicas 

implicitamente desafiam e ampliam o modelo de mundo do paciente. O objetivo é 

operar diretamente na representação que o paciente possui do mundo. 

 

Algumas técnicas terapêuticas podem ser usadas em conjunto com o metamodelo. 

Grinder e Bandler propõem algumas. Sempre, o intuito é aumentar o modelo de 

mundo do paciente. 

 

3.2 Terapias com aplicação do metamodelo 

3.2.1.Encenação 

Essa técnica envolve o paciente na dramatização de uma experiência real ou 

fantasiada que objetiva ligar sua estrutura profunda à sua estrutura de referência. A 

própria experiência da encenação pode agregar possibilidades que foram eliminadas 

anteriormente e porções ausentes podem ser recuperadas. O terapeuta tem várias 

possibilidades de escolhas de trabalho. Uma delas é pedir ao paciente descrever da 

experiência em andamento. Assim consegue submeter as Estruturas superficiais aos 

questionamentos do metamodelo. 

 

 

 

3.2.2. Fantasia dirigida 
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Nesta técnica o paciente emprega a sua imaginação para criar uma nova 

experiência para si mesmo. A resolução do problema vem através de uma metáfora 

em forma de fantasia dirigida e assim cria uma nova estrutura de referência para 

aquele paciente que possui medo, bloqueio, enfim, em uma experiência que 

anteriormente não era possível. Depois, se o terapeuta tem êxito na aplicação da 

técnica da fantasia dirigida esta fica armazenada à disposição como experiência 

para um processo de encenação. 

Um exemplo é de um paciente que se queixa de ter perdido o controle da vida, a 

vida está muito tumultuada. O terapeuta colocou o paciente de olhos fechados para 

descrever o que via, e ele começa a descrever que via uma fenda escarpada e a 

possibilidade de cair num abismo. E continua descrevendo a cena, o terapeuta a 

cada etapa reforça para não parar de relatar pedindo-lhe que descreva detalhes 

como audição, olfato, tato, visão e constantemente assegura que o paciente pode 

vencer a cada obstáculo. E assim, o paciente segue até o fundo do abismo e retorna 

ao topo dele, são e salvo. Ao abrir os olhos o medo desaparecera. 

Essa experiência ofereceu uma nova estrutura de referência na qual o paciente teve 

sucesso em enfrentar uma experiência desconhecida, e essa nova estrutura de 

referência criada também expandiu seu modelo de mundo. Essa experiência, dentro 

dessa nova estrutura de referência, permitiu a ele acreditar que, de alguma forma, 

sobreviveria ao que quer que lhe tivesse acontecendo na vida. 

A aplicação de tais técnicas visam sempre o enriquecimento da visão de mundo do 

paciente. Recuperando as antigas estruturas de referência ou criando novas 

estruturas. Concluindo, o objetivo foi mostrar como que é possível combinar as 

técnicas de metamodelo com as técnicas específicas de diferentes terapias e 

conseguir um resultado ainda mais poderoso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O mapa de mundo com o qual cada pessoa se guia neste mundo difere um do outro. 

Cada pessoa tem o seu mapa de mundo, e esses sistemas representacionais 

diferem dos três modelos representativos pelos quais são modelados que são a 

generalização, omissão e distorção.  

A aplicação prática do Metamodelo de Linguagem em processos terapêuticos traz 

como consequência positiva a ampliação das lentes com as quais o paciente 

enxerga o mundo. A integração do Metamodelo de Linguagem à uma técnica 

terapêutica da fantasia dirigida torna ambas as ferramentas mais eficazes. 

Nas terapias os pacientes se queixam de insatisfação, sofrimento, limitações enfim, 

que experimentam na representação de mundo. E o Metamodelo de Linguagem, 

sendo a representação da estrutura da linguagem é em si mesmo uma 

representação do mundo da experiência. 

Sua aplicação torna-se eficaz na ampliação do mapa de mundo do paciente à 

medida que amplia partes de representações que se encontram, no momento, 

empobrecidas. Para isso fazendo o uso da própria linguagem, e dentro de um 

contexto de boa estruturação da terapia e intuição. 
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