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RESUMO 

O Metamodelo foi o primeiro modelo da Programação Neurolinguística desenvolvido por Jonh Grinder 
e Richard Blander. Esta técnica surgiu da observação do trabalho realizado pelos terapeutas Virginia 
Satir e Fritz Perls. O Metamodelo reconecta as deleções, distorções e generalizações resultados da 
linguagem e sua estrutura superficial através de perguntas estruturadas. No entanto, para que esta 
técnica seja aplicada com sucesso é necessário conhecer o funcionamento do cérebro humano e 
como pode ser programado e reprogramado em todos os níveis. A reprodução das informações e 
experiências registradas no cérebro são feitas através da linguagem. A linguagem é compartilhada e 
possui significado individual. O Metamodelo é uma técnica bastante desafiadora por promover contato 
com a estrutura mais profunda da pessoa. Sendo assim, é necessário estabelecer conexão prévia 
através da empatia. A empatia estabelece uma relação de confiança, e então, o Rapport 
complementa esta conexão por promover um processo de influência mútuo entre as partes. Este 
artigo tem como objetivo demonstrar que o Metamodelo é uma técnica que possibilita o 
desenvolvimento do ser humano, oportunizando o autoconhecimento e oferecendo um leque maior de 
opções para a mudança de comportamento. No entanto, exige-se conhecimento aprofundado e visão 
ampla de outras técnicas da Programação Neurolinguística para sua aplicação, bem como, 
comportamento ético e responsável. 

 

PALAVRAS CHAVES: Metamodelo, Linguagem, Rapport.  

 

 

ABSTRACT  

The Meta model was the first model of NLP developed by John Grinder and Richard Blander. This 
technique came from the observation of the work done by therapists Virginia Satir and Fritz Perls. The 
Meta Model reconnects deletions, distortions and generalizations results of language and its surface 
structure through structured questions. However, for this technique to be successfully applied it is 
necessary to know the workings of the human brain and how can be programmed and reprogrammed 
at all levels. The reproduction of information and experiences recorded in the brain are made through 
language. The language is shared and has individual meaning. The Meta Model is a very challenging 
technique to promote contact with the deeper structure of the person. Therefore, it is necessary to 
establish prior connection through empathy. Empathy establishs a relation of a trust, and then Rapport 
complements this connection, establishing a mutual influence process between the parties. This article 
aims to demonstrate that the Meta Model is a technique that enables the development of the human 
being and the opportunity to self-knowledge and offering a wider range of options for behavior change. 
However, it requires in-depth knowledge and broad view of other techniques of NLP for your 
application, as well as ethical and responsible behavior.  

 

KEY WORDS: Meta model, Linguistic, Rapport  
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INTRODUÇÃO  

 

Sabe-se que a Programação Neurolinguística é o estudo da estrutura da 

experiência subjetiva, além de ser uma estratégia de aprendizagem acelerada para 

a detecção e utilização de padrões no mundo. A PNL é também a influencia da 

linguagem sobre mentes e comportamentos dos seres humanos. Ao estudar os 

melhores comunicadores e a visão mais sistêmica da comunicação humana foram 

desenvolvidas, através da modelagem, ferramentas que hoje em dia são utilizadas 

amplamente.  

O Metamodelo foi o primeiro modelo da Programação Neurolinguística, 

desenvolvido por Jonh Grinder e Richard Bandler. O Metamodelo é um conjunto de 

padrões de linguagem e perguntas que tem como principais objetivos coletar 

informações, esclarecer significados, identificar limites e oferecer mais escolhas. A 

estrutura de perguntas do Metamodelo é capaz de reconectar as deleções, 

distorções e generalizações que ocorrem tanto nas representações internas como na 

linguagem, através das palavras faladas. 

De acordo com Jonh Grinder e Richard Bandler o Metamodelo fornece um 

controle sistemático sobre a linguagem. Além disso, essa ferramenta ensina não só 

como escutar os outros, mas ainda como escutar a si mesmo. Neste sentido, é um 

excelente instrumento tanto no âmbito interno, exercendo a função de clarificar os 

próprios diálogos internos, quanto no âmbito externo. 

Desta forma, a utilização do Metamodelo amplia as opções e escolhas 

das pessoas, quando permite que avaliem e analisem suas próprias crenças, regras 

e visões de mundo, oportunizando novas escolhas e a adoção de novos 

comportamentos e hábitos que poderão tornar a vida mais produtiva e feliz. 

Para tanto, é necessário entender o funcionamento do cérebro e sua 

conexão com a mente. O cérebro é o executor de todas as ordens que vem da 

mente. O cérebro cresce e se desenvolve de acordo com o que a mente deseja. 

Entender o poder do inconsciente no processo de mudança e 

transformação é fundamental, pois é neste ponto que tudo começa. Somente 

posteriormente teremos consciência da mudança em si. 
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É no nível de consciência que é possível ter a percepção das emoções e 

sentimentos. Neste estado, o cérebro racional oferece a capacidade de julgamento, 

colocando a emoção em perspectiva e assim é possível avaliar e concluir se a 

emoção funcionou bem ou mal no passado.  

A autoconsciência é capaz de mudar a realidade, pois permite à pessoa 

assumir o controle de suas emoções e sentimentos. Este processo acontece quando 

a própria pessoa se desafia e faz questionamentos e promove seu próprio 

desenvolvimento. O Metamodelo quando autoaplicado tem esta mesma finalidade, 

mas de uma forma estruturada. 

O Metamodelo quando aplicado em outras pessoas requer uma atenção 

especial. Desta forma, indica-se a utilização do rapport. A programação 

neurolinguística fornece habilidades para construir rapport em todos os níveis 

neurológicos com o objetivo de criar relacionamentos sustentados pelo respeito, pela 

integridade e mutuamente influentes. Esse processo se torna necessário 

considerando que as perguntas desafiam e questionam valores e crenças pré-

estabelecidos. Caso não seja estabelecida uma relação de confiança capaz de 

proporcionar segurança na outra pessoa, o Metamodelo poderá causar confusão e 

caos. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

A Programação Neurolinguística advém de três áreas: Neurologia, 

(sistema nervoso – SN) que está relacionado à capacidade de se estar consciente, 

refere-se à mente e pensamentos; Linguagem refere-se à forma de como se utiliza a 

linguagem e como esta afeta as pessoas – o poder da palavra; e Programas mentais 

e comportamentais que são construídos da interação entre a linguagem e o sistema 

nervoso. É a forma como se sequencia as ações para alcançar as metas desejadas. 

De acordo com John Grinder e Richard Blander, a Programação 

Neurolinguística pode ser definida através de diferentes formas que consideram: “o 

estudo da subjetividade humana, o estudo da comunicação humana e uma 

estratégia de aprendizagem acelerada para utilização de padrões”. Além de todas 

essas definições, há também outra que lhe caracteriza como “método para 
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modelagem da excelência”, de forma que possa ser compartilhada e aplicada por 

outros.  

Desta forma, como resultado deste trabalho, surge o Metamodelo. 

Primeiro modelo da Programação Neurolinguística, desenvolvido por John Grinder e 

Richard Blandler, consequência da modelagem das habilidades linguísticas dos 

terapeutas Virginia Satir e Fritz Perls. Observou-se os resultados obtidos por ambos 

nos atendimentos de seus pacientes, incluindo a forma como estabeleciam conexão 

e realizavam a leitura dos sistemas representacionais apresentados. 

 Segundo Joseph O’Connor, o metamodelo oferece um controle 

sistemático sobre a linguagem, sendo capaz de ensinar não só como escutar os 

outros, mas ainda como escutar a si mesmo. O metamodelo utiliza-se de perguntas 

que esclarecem significados, coletam mais informações e identificam aspectos 

limitantes, além de fornecer as informações adequadas, capazes de alterar o diálogo 

interno do paciente ou cliente em algo útil, ampliando suas opções e escolhas.  

No entanto, observa-se que o Metamodelo é uma técnica que para ser 

aplicada com sucesso requer conhecimento aprofundado do funcionamento do 

cérebro e como acontecem as programações e reprogramações. É necessário 

compreender como as informações, emoções e sentimentos são processados nos 

níveis da consciência, inconsciência e autoconsciência.  

A linguística é uma forma de representação das informações e 

experiências de cada ser humano. A linguística é compartilhada, no entanto, o seu 

significado é individual por estar atrelado à visão de mundo de cada pessoa. Duas 

pessoas podem passar por situações semelhantes, mas suas reações serão 

diferentes com base nas experiências vividas anteriormente. A linguística é capaz de 

realizar reprogramação no cérebro. 

Outro conhecimento necessário para a aplicação do Metamodelo é o 

Rapport. Considerando-se que o Metamodelo é uma técnica que utiliza perguntas 

bastante desafiadoras, portanto, torna-se necessário estabelecer previamente uma 

relação de confiança. De acordo com Joseph O’Connor a Programação 

Neurolinguística oferece habilidades para criação de relacionamentos respeitosos e 

o Rapport tem esta finalidade. 
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Desta forma, observa-se que para a aplicação da técnica do Metamodelo 

é necessário que haja um propósito e responsabilidade. De acordo com Joseph 

O’Connor, “as perguntas do Metamodelo não são um fim em si mesmas, são um 

meio de alcançar resultados ou para ajudar outros a alcançarem seus resultados.”  

 

1. Funcionamento do cérebro humano 

Sabe-se que o Cérebro tem sido estudado amplamente durante os 

últimos anos. No entanto, apesar dos grandes avanços da ciência, sabe-se 

que há ainda muito que descobrir. O cérebro humano possui cerca de 100 

bilhões de células nervosas, que formam de um trilhão a um quatrilhão de 

conexões, chamadas de sinapses. Estas estão em constante e dinâmico 

estado de reorganização em resposta ao mundo que nos cerca. 

Nosso cérebro não só interpreta o mundo, mas o cria. Tudo o que vemos, 
ouvimos, tocamos, saboreamos e cheiramos não seria apreendido sem 
cérebro. (CHOPRA D e TANZI R, 2013, p.13). 

Segundo Deepak Chopra e Rudolph Tanzi, cérebro e mente estão em 

constante relacionamento e sintonia. Sabe-se que este processo sempre 

envolve ciclos de feedback inteligentes e adaptáveis. A dinâmica do cérebro 

entra e sai de equilíbrio, mas sempre favorece um equilíbrio geral. O cérebro 

é utilizado para evolução e desenvolvimento, guiado pelas intenções. As 

qualidades e características do mundo são criadas pela interação entre mente 

e cérebro. No entanto, a mente, e não o cérebro, é a fonte da consciência. 

Somente a consciência pode entender a consciência. 

Se quiser saber como eram seus pensamentos no passado, olhe para seu 
corpo hoje. Se quiser saber como seu corpo será no futuro, olhe para seus 
pensamentos hoje. (CHOPRA D e TANZI R, 2013, p.34). 

Desta forma, percebe-se que o cérebro humano está aos pensamentos 

processados. Tudo o que é ensinado ao cérebro é aprendido, sejam elas 

limitações ou superações.  

Sabe-se que o cérebro humano é capaz de aprender somente aquilo 

que julgar capaz de realizar. Quanto mais se ensina ao cérebro, mais será 

aprendido.  
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Segundo Deepak Chopra e Rudolph Tanzi existem cinco mitos sobre o 

cérebro que precisam ser esclarecidos.  

O “primeiro mito” refere-se aos danos cerebrais irreversíveis. Hoje é 

sabido que o cérebro tem um surpreendente poder de cura. É através da 

neuroplasticidade que é possível ao cérebro se remodelar e remapear suas 

conexões depois de um dano. Quando neurônios e sinapses desaparecem 

devido a um trauma, os neurônios vizinhos compensam a perda e tentam 

reestabelecer as conexões ausentes, reconstruindo assim, a rede neural 

danificada.  

O “segundo mito” refere-se aos circuitos cerebrais imutáveis. O que foi 

descoberto é que a interação entre a estrutura física e a programação do 

cérebro é constante, a capacidade de criar novos circuitos cerebrais 

permanece intacta do nascimento até o final da vida. Isto significa que o 

cérebro está constantemente se reorganizando de acordo com as 

experiências vividas. O processo de neuroplasticidade oferece ao ser humano 

a capacidade de desenvolver seus pensamentos, sentimentos e ações. 

O “terceiro mito” refere-se ao envelhecimento do cérebro como algo 

inevitável e irreversível. Contrariando esta crença, existem novas técnicas 

para manter o cérebro jovem e preservar a acuidade mental. É possível 

escolher estar consciente dos pensamentos e sentimentos que estão sendo 

evocados pelo cérebro a cada minuto. Pode-se escolher uma curva de 

aprendizagem ascendente, independentemente da idade. Sendo esta uma 

forma criar novas sinapses que melhoram a saúde do cérebro e podem até 

ajudar a prevenir doenças. 

O “quarto mito” refere-se ao fato do cérebro perder milhões de células 

por dia, que não podem ser substituídas. O que foi descoberto é que o 

cérebro contém células-troco que são capazes de desenvolver novas células 

cerebrais ao longo da vida. Á medida que o tempo passa, importantes áreas 

do cérebro envolvidas com a memória e o aprendizado continuam a produzir 

novas células nervosas. Recomenda-se a prática de exercícios físicos e 

atividades mentais, como leitura e relacionamentos sociais para estimular 

este processo. 
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O “quinto mito” refere-se às reações primitivas tais como medo, raiva, 

ciúme e agressividade que são dominadas pelo cérebro racional. No cérebro 

estão gravadas memórias genéticas de milhares de gerações, o cérebro 

irracional, ou cérebro reptiliano, continua gerando impulsos primitivos muitas 

vezes prejudiciais, como medo e raiva. No entanto, o cérebro evolui 

constantemente, e é possível conquistar a capacidade de dominar o cérebro 

reptiliano com a liberdade de escolha. Sendo assim, através do livre arbítrio 

pode-se promover a felicidade, sobrepondo-se ao negativismo. No cérebro, a 

energia flui aonde a consciência vai. O cérebro não tem livre arbítrio, embora 

seja capaz de organizar as escolhas e decisões. 

O cérebro humano está em constante movimento, remodelando-se à 

medida que o mundo se expande e novas experiências são vividas e 

experimentadas. 

Desta forma, acredita-se que o desenvolvimento do cérebro o tornará 

mais saudável e ampliará o seu desempenho.  

 

2. Inconsciente, consciente e autoconsciente 

Sabe-se que tudo o que existe no mundo exterior existe porque a 

mente o cria. O cérebro não é o criador, mas sim uma ferramenta de 

tradução. Os fatos são verdades que passam pelo processo de criação. O 

cérebro cresce e se desenvolve de acordo com o que a mente deseja. No 

entanto, a diferença entre mente e cérebro torna-se, ao mesmo tempo, 

artificial e ilusória, pois mente e cérebro estão fundidos. 

Sabe-se que toda mudança ocorre primeiro no nível inconsciente. 

Somente depois a mudança se torna consciente e percebida.  

A Programação Neurolinguística tem uma abordagem diferente da 

psicologia para caracterizar o conceito de inconsciente e consciente. Quando 

a PNL refere-se ao inconsciente para indicar tudo o que não está na 

consciência do momento presente. Trata-se de um contentor para 

pensamentos, sentimentos, emoções, recursos e possibilidades que não está 

se prestando atenção. Neste estado, as emoções acontecem sem qualquer 

controle, surgindo de forma espontânea, podendo resultar em 
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comportamentos destrutivos e hábitos emocionais condicionados. Algumas 

crenças e valores permanecem inconscientes, mas são capazes de guiar a 

vida de uma pessoa sem que esta perceba o quão poderosos são. 

É no nível de consciência que é possível ter a percepção das emoções 

e sentimentos. Neste estado, o cérebro racional oferece a capacidade de 

julgamento, colocando a emoção em perspectiva. A memória é capaz de dizer 

se a emoção funcionou bem ou mal no passado. De acordo com Joseph 

O’Connor a mente consciente é como um cavaleiro, que tem a capacidade de 

dirigir, guiar e determinar os resultados e decidir direcionamentos.  

A autoconsciência é capaz de mudar a realidade, pois permite à 

pessoa assumir o controle de suas emoções e sentimentos. 

De acordo com os autores Deepak Chopra e Rudolph Tanzi é no 

âmbito da inconsciência que a mente recebe as mensagens, de forma 

passiva, e todo o fluxo continuo de informações absorvidas do mundo 

exterior, com pouquíssimas reações e com ausência de criatividade. É no 

momento de consciência que se presta atenção a essa corrente de 

informações. O ser humano é capaz de selecionar, decidir, classificar, 

processar e escolher quando aceitar ou rejeitar qualquer resposta. É no 

estado de consciência que é possível acessar o que será feito, através da 

pergunta: “Como é isso para mim?”. Em dado momento, os três estados 

coexistem. 

 

3. Linguagem 

 De acordo com Joseph O’CONNOR, a linguagem é um sistema 

representacional em si mesmo. No entanto, a linguagem não é um sistema 

representacional primário - não é uma experiência primária como outras 

experiências sensoriais (visual, auditiva, cinestésica). A linguagem é 

transmitida por sons. Também é frequentemente considerada como sistema 

representacional digital, pois as palavras são digitais. As palavras são 

âncoras para a experiência, pois induzem estados e refletem ideias e 

compreensão. 
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A linguagem é parte do ser humano: é a base da vida social. É através 

da linguagem que o mundo interior das pessoas se torna visível, audível e 

tangível a outros. No entanto, apesar da linguagem ser compartilhada, o 

significado é criado individualmente e pode não ser compartilhado. 

A linguagem comunica eventos e experiências de forma que advêm da 
construção da própria linguagem, em vez de a partir da experiência que a 
constrói. A linguagem não é real da mesma forma que a experiência não o 
é.(O’CONNOR J, 2013, p.152). 

Segundo este mesmo autor a linguagem não é real da mesma forma 

que a experiência o é. Isto significa que não era sabido o que a realidade era 

até que a palavra “realidade” fosse inventada. A realidade é criada a partir das 

experiências sensoriais captadas pelo sistema representacional. Estas 

experiências tornam-se as realidades, o que é chamado de território e, por 

isso, são representados por palavras. 

Palavras levam tempo; elas reduzem a enorme quantidade de 

experiências sensoriais a uma pequena quantidade de palavras. Formam 

nosso mapa de experiências. 

O mapa (palavras) não é o território (experiência sensorial). Traduzimos 
nossa experiência para linguagem e confundimos a linguagem com a 
experiência quando são apenas um reflexo incompleto. Podemos achar que 
nossa experiência é construída da mesma maneira que é a linguagem que 
usamos para falar a respeito e agir destro desses limites (O’CONNOR J, 
2013, p.152). 

Percebe-se que há uma relação limitada entre o sentido das palavras e 

a representação da experiência por três motivos principais. O “primeiro” 

acontece quando se entende que a linguagem é a representação exata da 

experiência, quando na realidade ela é incompleta e limitada, resultando em 

redução nas escolhas e na compreensão da realidade. O “segundo” motivo 

abrange a suposição de que outras pessoas compartilham as mesmas 

suposições daquele que está utilizando a linguagem, resultando em confusão 

no entendimento. O “terceiro” motivo está relacionado aos mapas de mundo 

individuais. Haverá divergência nas interpretações, que acontecerá de acordo 

com as vivências e experiências individuais, também gerando confusões e 

conclusões equivocadas. 
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Desta forma, percebe-se que a linguagem deleta parte das 

experiências. Em razão de ser lenta demais para expressar todas as 

informações sobre a experiência, e assim é feita uma seleção do que será 

comunicado, o que significa que muitos aspectos da experiência são omitidos. 

De certa forma, a deleção é essencial para evitar que haja uma paralisação 

em torno de um mundo rico demais de informações. A classificação entre ser 

boa ou ruim dependerá daquilo que for escolhido para ser deletado. 

A linguagem também generaliza a experiência, pois aplica às regras de 

exemplos únicos a um contexto muito mais amplo. A generalização é a base 

da aprendizagem. As regras são aprendidas a partir de exemplos 

representativos selecionados e aplicados para a compreensão de novos 

exemplos. As crenças também são generalizações, pois são meios de prever 

o mundo com base naquilo que foi experimentado anteriormente.  

A linguagem é capaz de distorcer a experiência quando atribui a ela 

maior peso a alguns elementos e minimiza outros. É uma forma de mudar a 

experiência ou refleti-la de uma maneira inexata. Torna-se necessário 

assegurar de que todos os pontos importantes da linguagem não sejam 

distorcidos a ponto de se tornarem irreconhecíveis. A distorção em si não é 

considerada nem boa e nem má, dependerá de como é feita. Pessoas que se 

utilizam demasiadamente deste recurso podem se tornar paranoicas. Por 

outro lado, a distorção também é a base da criatividade, do talento artístico e 

do pensamento original. 
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Manual de Programação Neurolinguística, Joseph O’CONNOR, 2013, página 157. 

 

Deleção, generalização e distorção são formas naturais de pensar. A 

Programação Neurolinguística sugere que as deleções, distorções e 

generalizações acontecem quando as experiências são transformadas em 

representações internas. Desta forma, a escolha de palavras para descrever 

essas experiências deleta, distorce e generaliza tudo mais uma vez. 

 

4. Metamodelo 

Percebe-se que a comunicação através da linguagem é produzida em 

palavras, deletando, distorcendo e generalizando a estrutura profunda das 

experiências vividas para formar uma estrutura superficial falada. 

De acordo com Jonh Grinder e Richard Bandler quando a linguagem é 

utilizada com as pessoas, tudo aquilo que é captado em seu interior é o 

mesmo que foi dito. No entanto, há muitas coisas acontecendo em seu interior 

que estas pessoas não têm a consciência da forma exterior da comunicação. 
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É possível pronunciar sentenças sintáticas sem qualquer sentido e elas 

responderão como se o que escutaram tivesse um significado completo. 

Com o objetivo de fornecer um controle sistemático sobre a linguagem 

e proporcionar às pessoas a oportunidade de aprenderem a escutar os outros 

e a si mesmas, surgiu o Metamodelo. 

O Metamodelo foi o primeiro modelo da Programação Neurolinguística 

a ser desenvolvido por Jonh Grinder e Richard Bandler. As habilidades 

linguísticas dos terapeutas Virginia Satir e Fritz Perls foram modeladas e 

combinadas às pesquisas de Jonh Grinder em gramática transformacional. Os 

resultados deste trabalho foram publicados no livro The Structure of Magic 

Volume I (Science and Behaviour Books, 1975). Portanto, de acordo com os 

autores, Metamodelo é um modelo verbal, um modo de escutar a forma das 

verbalizações ao invés de seu conteúdo. Sendo uma das distinções chamada 

de “verbo inespecífico”. 

O Metamodelo utiliza-se de perguntas de perguntas que darão as 

informações apropriadas de modo imediato. Neste sentido, é um instrumento 

excelente, tanto no âmbito interno quanto no externo, sendo capaz de 

transformar o diálogo interno em algo útil, ampliando as opções e escolhas 

das pessoas. 

Segundo Jonh Grinder e Richard Bandler a combinação entre verbos 

inespecíficos que a pessoa está usando e a especificação não-verbal 

bastante elegante que os movimentos dos olhos indicam, juntamente com as 

alterações corporais, nos conferem a resposta à pergunta, quer a pessoa 

esteja ou não conscientizada. 

Através do Metamodelo é possível coletar informações. Ao desafiar as 

deleções, o Metamodelo recupera as informações importantes que foram 

omitidas da estrutura superficial. 

O Metamodelo também é capaz de esclarecer significados através de 

perguntas específicas quando for necessário compreender melhor o que está 

sendo dito.  

É possível também identificar limites ao desafiar as regras e 

generalizações que estão sendo aplicadas ao pensamento, proporcionando 
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mais opções de forma mais livre e criativa. Ao mostrar os limites de linguagem 

e pensamento, especialmente onde distorções estão limitando o pensamento 

claro e a ação, o Metamodelo permite que haja uma expansão do mapa de 

mundo, enriquecendo o que já é existente. 

Qualquer coisa que altere o padrão de sequência dos acontecimentos pelo 
qual a pessoa está passando, a nível interior – respondendo tanto a 
estímulos internos quanto a estímulos externos – não mais permitirá que 
seja possível a resposta na qual ela esteja “empacada”. (BANDLER R e 
GRINDER J, 2013, p.82). 

 De acordo com Joseph O’Conner as perguntas do Metamodelo 

somente devem ser feitas quando necessário. Para isso, é necessário 

primeiramente reconhecer o padrão e decidir se o mais adequado será 

formatar e fazer uma pergunta ou lançar um desafio.  

 O metamodelo consiste em treze padrões divididos em três categorias. 

As categorias são: Deleções ou omissões simples, generalizações e 

distorções. 

Deleções ou omissões simples: ocorre quando alguma informação 

importante é omitida de uma sentença. Normalmente as palavras “isso” e 

“aquilo” aparecem em frases com deleções. Nesse caso, é preciso recuperar 

as informações com perguntas abertas utilizando os seguintes padrões: 

Exatamente o que ou onde ou quando? 

Índice referencial não-especificado: é a pessoa ou a coisa que 

empreende ação ou é afetada por uma ação. A voz passiva é um bom 

exemplo desse padrão, pois diz o que foi feito sem mencionar quem fez a 

ação. Para isso, é necessário perguntar sobre a pessoa desaparecida 

realizando perguntas como: Quem, exatamente? 

Verbos não especificados: ocorre quando o como um evento ocorreu é 

deletado. Nesse caso, é necessário questionar o padrão, descobrindo 

exatamente como o evento ocorreu. As perguntas que esclarecem sentenças 

com esse formato são: Exatamente como? 

Comparações: Esse padrão estabelece uma comparação entre uma 

coisa e outra para avaliá-la. Palavras como “melhor”, “pior”, “mais fácil”, “bom” 

e “ruim” são comuns em sentenças com padrão de comparação. Nesse caso, 
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deve-se desafiar o padrão perguntando sobre a comparação utilizando 

perguntas como: Melhor do que quem?, Mal em comparação a que? Mais 

eficaz do que o que? Comparado com o que? Comparações podem ser 

fatores de motivação desde que seja feito a modelos realistas e apropriados. 

Julgamentos são declarações de opinião expressas como se fossem 

fatos reais. Normalmente a pessoa que faz o julgamento está faltando na 

sentença, tudo é dito por alguém. No entanto, em alguns casos é importante 

saber quem é esse alguém. Julgamentos não são necessariamente errados, 

mas podem vagar pela mente aguardando que alguma experiência se junte a 

eles. Também podem ser vistos como preconceito, quando são impensados, 

causando problemas. Normalmente, os julgamentos são adquiridos no 

ambiente familiar, são as opiniões e percepções que são aprendidas e 

quando questionadas descobre-se que não são parte da pessoa. 

Julgamentos também podem ser vistos como generalizações quando feitos 

como se fossem aplicáveis da mesma forma em diferentes contextos. Os 

julgamentos podem ser questionados com perguntas como: Quem é que está 

fazendo este julgamento e com base em que padrão? Quem disse? Como 

você sabe que não é verdade? Por quê? 

Generalizações: Universais é um padrão de generalização, ou seja, 

algo que é coerente em um contexto pode estar sendo aplicado em outros. 

Generalizações de um modo geral estreitam a visão de mundo, 

estabelecendo limites nos pensamentos e assim serão perdidas outras 

oportunidades. Julgamentos também podem ser classificados como 

generalizações quando são afirmados como regra universal. Nos casos em 

que essas afirmações forem limitantes e negativas, podem se tornar 

prejudiciais à saúde, conforme estudos realizados em Harvard com grupos de 

pessoas entre as idades de 40 a 45 anos. São três as maneiras de 

questionamento de padrões universais. A primeira é através da busca de 

exemplos contrários. Nesse caso, as perguntas são: Todos? Todas as vezes? 

Jamais houve ....? A segunda forma de questionamento é através do exagero, 

ressaltando a generalização de forma a chamar a atenção de quem está 

falando. A essência do exagero é levar o padrão ao seu limite e torná-lo 
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ridículo, assim a pessoa será forçada a negá-lo. A terceira forma é através do 

isolamento e questionamento, desafiando a generalização. As perguntas que 

podem ser utilizadas nesses casos são: Nada? Nada mesmo? Nunca? 

Operadores modais de possibilidade: são palavras que estabelecem 

regras quanto ao que é possível e definem o ponto de vista de quem fala. 

Quando alguém diz que pode fazer algo é necessário desafiá-la em termos de 

competência para realizar o que está sendo reportado. No entanto, quando 

uma pessoa diz que está impossibilitada de fazer algo por uma regra esta 

deverá ser questionada em termos do pressuposto. Os operadores modais de 

possibilidade podem ser questionados com as perguntas: O que aconteceria 

se o fizesse? O que o impede? Suponha que pudesse ...? 

Operadores modais de necessidade: estabelecem regras ao que é 

necessário e apropriado. Consistem em palavras como: deveria, não devo, 

tenho que e não tenho que. Esse padrão pode ser questionado de três 

formas: a primeira questiona as consequências imaginadas da regra: O que 

aconteceria se não o fizesse? A segunda forma desafia a necessidade: Isso é 

realmente necessário? E a terceira forma utiliza-se do quadro “como se”: 

Apenas suponha que não tivesse que fazer isso, como seria? No entanto, os 

operadores modais também estabelecem regras sobre o que não se deve 

fazer. Nesse caso, os questionamentos são: O que aconteceria se o fizesse? 

Por que não? Apenas suponha que o fizesse, como isso seria? Após o 

esclarecimento das consequências e a avaliação crítica das regras e razões 

que estão por trás de todos os tipos de operadores modais, a pessoa poderá 

decidir se desejará seguir o mesmo padrão ou não. Operadores modais de 

necessidade são frequentemente parte de estratégias de motivação quando 

aparecem em diálogo interno. 

Distorções: Nominalizações são padrões de distorção. Uma 

nominalização acontece quando um processo se transforma em um 

substantivo. Valores são geralmente nominalizações e também são repletas 

de emoções. De acordo com Joseph O’CONNOR a nominalização é uma das 

mais amplamente disseminadas e importantes distinções de Metamodelo na 

linguagem. Para questionar uma nominalização é necessário transformar o 
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substantivo em verbo, de forma a expressar o pensamento como processo. 

Quando essa transformação é realizada, as imagens que até então eram 

estáticas passam a ganhar movimento e os pensamentos ganham vida. 

A leitura mental é uma distorção que pressupõe que, mesmo sem 

nenhuma calibragem sensorial ou evidência, uma pessoa pensa saber o que 

a outra está pensando. Trata-se de uma transferência de mapa de mundo, 

sem qualquer base, apenas suposições. A leitura mental deve ser desafiada 

com perguntas que esclarecem a percepção: O que o faz acreditar nisso? 

Como exatamente você sabe disso?  O que o faz pensar assim? 

Equivalentes complexos ou equivalência complexa são duas 

afirmações em uma mesma sentença de forma que uma signifique a outra. 

Esse padrão é uma forma de crença. Para desafiar essa distorção é 

necessário perguntar como as duas afirmações são ligadas. Também é 

possível realizar questionamentos através de exemplos contrários. Exemplos 

de questionamentos para esse padrão são: Como isso significa aquilo? Que 

evidência você tem de que isso significa aquilo? Isso significa aquilo todas as 

vezes? Significa isso para você? 

O padrão causa-efeito implica que o comportamento de alguém pode 

interferir e até mesmo determinar o comportamento de outra pessoa. Nesse 

caso há uma conexão entre dois eventos, sendo um a causa do outro. Os 

questionamentos que desafiam esse padrão devem considerar o 

esclarecimento de como uma situação está relacionada a outra: Exatamente 

como ele fez com que você fizesse isso? Outra forma de questionamento é 

perguntar sobre escolhas: Você tem escolha quanto a como se sente? 

Pressuposições são também padrões de distorção e são considerados 

como mais básicos. Com base em seu mapa de mundo, uma pessoa 

pressupõe algo relativo a alguma situação. As pressuposições são limitadoras 

de escolhas, de pensamentos e também de ações, por isso, precisam ser 

questionadas. As formas de efetuar esses questionamentos são: apresentar a 

pressuposição diretamente, perguntando à pessoa o que realmente ela quer 

dizer; apresentar a pressuposição e desafiá-la – É isso que você pensa? 
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Também é possível aceitar a pressuposição e desafiar as deleções e 

generalizações implícitas – Por que você não sai mais? 

 

 

Quadro resumo do Metamodelo: 

 

  Adaptado do Manual de Programação Neurolinguística, Joseph O’CONNOR, 2013, 

  páginas 185 a 188. 

 

O Metamodelo é uma poderosa ferramenta que possibilita a obtenção 

de informações, amplia as escolhas e esclarece significados. Segundo os 

criadores do Metamodelo, além das perguntas é necessário estabelecer 

rapport para que o processo possa fluir de forma a estabelecer uma relação 

de confiança com a pessoa que está sendo questionada. Outro aspecto de 

grande importância, que tornará a aplicação do Metamodelo eficaz é a leitura 

das pistas de acesso, que representam a linguagem corporal através da 

postura, padrão de respiração, tom de voz e movimentos oculares. A 

linguagem utilizada também oferece pistas quanto ao sistema 

representacional que está sendo utilizado (visual, auditivo e cinestésico). 
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Essas estratégias também eram utilizadas pelos terapeutas Virginia Satir e 

Fritz Perls. 

 

 

5. Rapport como suporte para o Metamodelo 

A utilização do rapport é fundamental para que a aplicação do 

Metamodelo. Segundo Joseph O’CONNOR as perguntas do Metamodelo 

podem ser ouvidas como sendo intrusivas, agressivas e desafiadoras. Sem o 

rapport, o Metamodelo pode causar confusão e caos.  

Sabe-se que os relacionamentos são criados pelo que cada pessoa faz 

e como pensa. Para que aconteça o processo de influência em um 

relacionamento é necessário que haja rapport. Construir rapport com outra 

pessoa significa que ambos exercerão mutuamente o processo de influência. 

É observado que se trata de uma habilidade inerente aos seres humanos. 

Inconscientemente pessoas durante uma conversa podem estabelecer 

rapport de forma natural. Desenvolver a habilidade para, propositalmente, 

criar rapport permitirá às pessoas melhorarem a comunicação entre si e, 

consequentemente, estabelecerem relacionamentos mais respeitosos e de 

qualidade. Ressalta-se que para construir rapport é imprescindível que haja 

uma intenção genuína em compreender melhor a outra pessoa a partir de seu 

modelo de mundo. Assim, para que haja este entendimento, será necessário 

se colocar no lugar do outro, o que significa assumir a segunda posição. 

Desta forma, entende-se que para criar rapport é necessário desenvolver a 

habilidade da empatia, cujo significado e conceito são os que mais se 

aproximam do termo e esclarecem a sua definição. A programação 

neurolinguística fornece habilidades para construir rapport em todos os níveis 

neurológicos com o objetivo de criar relacionamentos sustentados pelo 

respeito, pela integridade e mutuamente influentes. 

Desta forma, para que o rapport possa ser construído é preciso que 

haja interesse genuíno em relacionar-se de forma honesta e aberta com a 

outra pessoa; ser curioso quanto a quem é e como pensa; e acima de tudo, 

estar disponível para ver o mundo a partir do ponto de vista do outro. 
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Sabe-se que para isso, se torna imprescindível aprimorar a habilidade 

de empatia. Ser empático significa colocar-se no lugar do outro e buscar 

compreender como pensa, sente e age esta pessoa, sem julgamentos e com 

muita integridade. Quanto mais se ampliar a capacidade de adotar 

perspectivas diferentes, mais informações estarão disponíveis contribuindo 

para criar o relacionamento.   

Para construir rapport é preciso começar por acompanhar o ritmo da 

outra pessoa. Esta é uma forma de entrar no modelo de mundo do outro, de 

acordo com os termos definidos por ele, demonstrando que o compreende e 

está interessado em conhecê-lo. Somente após acompanhar o ritmo do outro 

será possível liderá-lo para que ele acompanhe o seu ritmo e, então, conduzi-

lo para aquilo que se deseja na comunicação. 

Acompanhar o ritmo é o equivalente de compreender o estado presente 
para construir um estado desejado mais apropriado e com mais 
empowerment. Para qualquer mudança bem sucedida em si mesmo ou em 
outros, acompanhe o ritmo... depois... lidere. (O’CONNOR J, 2013, p.48) 

É possível acompanhar o ritmo e construir rapport através da 

equiparação ou espelhamento que pode ser realizado em todos os níveis 

neurológicos. Torna-se importante esclarecer que espelhar não é o mesmo 

que copiar ou imitar. A equiparação ou espelhamento deve ser realizado de 

forma sutil com o objetivo de criar sentimentos positivos em ambas as partes. 

Equipara-se a linguagem corporal através do padrão respiratório, da 

postura, dos gestos e do contato ocular com a outra pessoa. Sabe-se que a 

linguagem não-verbal é mais poderosa do que a concordância verbal ao 

transmitir a mensagem desejada. Desta forma, deve-se se dar muita atenção 

aos movimentos do corpo e os seus significados. O espelhamento da 

linguagem corporal também pode ser feito de forma cruzada. Nesta situação, 

utiliza-se o espelhamento do aspecto que for mais confortável e não 

necessariamente o que está sendo utilizado, como por exemplo: espelhar o 

padrão de respiração utilizando gestos com as mãos. 

O tom de voz pode ser equiparado através da velocidade da fala, do 

volume da fala e do ritmo. Além disso, considera-se também os sons 

característicos emitidos pela pessoa que podem ser espelhados como 
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tossidas, suspiros e hesitações. A equiparação no tom de voz pode ser 

bastante útil em conversas não presenciais, quando não se está vendo a 

outra pessoa. 

 

 

Adaptado do Manual de Programação Neurolinguística, Joseph O’CONNOR, 2013, 

 páginas 49 e 50. 

 

Equipara-se a linguagem através das palavras, que apresentam o que 

o outro pensa, e frases-chave que expressem valores. Espelhar a linguagem 

é uma forma de demonstrar ao outro que o seu modo de pensar está sendo 

respeitado. 

De acordo com Richard Blander e John Grinder a linguagem corporal 

funciona de forma diferente quando comparadas com as palavras. Tanto os 

movimentos corporais quanto os movimentos oculares apresentam 
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informações importantes a respeito dos processos e experiências das 

pessoas.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Passar pelo entendimento deste conteúdo percebe-se que a 

Programação Neurolinguística oferece ferramentas e processos que 

promovem o autoconhecimento e autodesenvolvimento das pessoas, 

ampliando a capacidade de comunicação, a visão de mundo e 

consequentemente o leque de opções e de escolhas. 

O Metamodelo é uma ferramenta capaz de ensinar às pessoas como 

ouvir os outros e também escutar a si mesmos. É sabido que comunica-se em 

palavras, deletando, distorcendo e generalizando a estrutura profunda das 

experiências para formar uma estrutura superficial de palavras. O 

Metamodelo é capaz de conectar as deleções, distorções e generalizações 

fazendo a “engenharia inversa” da linguagem, trabalhando a estrutura 

superficial para obter insight sobre a estrutura profunda por trás dela.  

O Metamodelo oportuniza uma conexão com autoconsciência através 

de reflexões mais profundas e a revisão dos próprios modelos de mundo. 

Segundo Deepak Chopra “quando alguém está consciente pode ser qualquer 

pessoa”. Mas, quando está autoconsciente, torna-se uma pessoa única. 

Quando a autoconsciência desponta, as perguntas que são feitas sobre o que 

se pensa e o que se sente não têm limites. Essas perguntas decorrentes da 

autoconsciência são fundamentais para fazer a consciência se expandir, 

ampliando as possibilidades que se tornam infinitas. 

Para aplicar o Metamodelo em outras pessoas é necessário fazê-lo 

junto com o rapport.  

Rapport é uma habilidade natural ao ser humano, que acontece de 

forma inconsciente e instintiva quando pessoas com afinidade se relacionam. 

No entanto ter consciência desta prática e de sua importância assegura uma 
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condição de desenvolver e estabelecer processos de comunicação baseados 

na confiança mutua e no interesse genuíno em conhecer, compreender e 

respeitar a outra pessoa e sua visão de mundo de forma integra e respeitosa, 

mantendo a própria identidade.  

Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que 
você o entende e que vocês tem um forte laço em comum. É a capacidade 
de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a 
essência da comunicação bem-sucedida. (ROBBINS A, 1987). 

O Rapport é a habilidade de empatia poderosa que favorece o 

autoconhecimento e o autodesenvolvimento de cada pessoa. Além disso, 

estabelece uma comunicação baseada no interesse sincero em promover 

relacionamentos capazes de transformar a discórdia em harmonia e as 

diferenças em semelhanças. 

Conclui-se que a Programação Neurolinguística através das três 

principais áreas de estudo que reúnem a programação, como as ações são 

sequenciadas para obtenção dos resultados esperados; a neurologia, que 

engloba o entendimento do funcionamento do cérebro e mente e a forma 

como estão conectados; e a linguística, através da forma como a linguagem 

afeta a vida das pessoas; oferece uma contribuição significativa para o 

autoconhecimento e autodesenvolvimento das pessoas. 

 O Metamodelo é um exemplo da utilização de uma ferramenta capaz 

de promover mudanças de comportamentos e hábitos. No entanto, uma 

ferramenta não é aplicada de forma isolada devido à complexidade e efeito 

assertivo. Por proporcionar mudanças comportamentais e reconectar com a 

estrutura profunda das pessoas, o Metamodelo deve ser aplicado somente 

quando necessário, seguindo o padrão mais adequado que poder ser a 

formatação de uma pergunta ou um desafio. 

 A Programação Neurolinguística proporciona uma visão sistêmica do 

ser humano em termos de seu funcionamento. Todos os seus modelos e 

ferramentas interagem no objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de 

vida às pessoas. Sendo assim, além de conhecimento aprofundado é 

fundamental que sejam aplicadas com base em princípios e valores éticos. 
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