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SCORE 
 

• Symptoms (Sintomas) 

• Causes (Causas) 

• Outcomes (Objetivos) 

• Resources (Recursos) 

• Effects (Efeitos) 

 

      Sintomas - São as queixas que o cliente traz a fim de que sejam 

trabalhadas. 

       Causas - São as crenças relativas aos fatores que podem ter originado 

os sintomas, e que estão contribuindo para a sua manutenção. 

       Objetivos (outcome) - Referem-se às metas que se deseja alcançar com 

o processo. Os objetivos devem ser estabelecidos na forma positiva (BFO) 

Recursos - Aquilo que o cliente traz consigo e pode auxiliá-lo. São os 

potenciais do explorador, os recursos que ele tem e utiliza como benefício, 

meio de lidar com a situação. 

       Efeitos -      São as conseqüências decorrentes de se atingir os objetivos. 

É preciso que sejam analisados e discutidos os efeitos da mudança na vida 

do próprio explorador e daqueles que lhe estão próximos como os 

familiares, respeitando-se a ecologia. O sistema de vida da pessoa é visto 

como um ecossistema, os vários aspectos estão interligados e a alteração 

em um deles pode trazer interferências em outro(s). 
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PERGUNTAS PARA ELICIAR O SCORE 
 

SINTOMA: 

O que não está funcionando? O que você quer que mude? 

 

CAUSAS: 

Quais são as causas por trás? O que o impede de consertar isso? Quem 

ou o que se beneficia do não conserto? 

 

OBJETIVOS: 

O que quer no lugar do problema? Onde quer chegar? 

 

RECURSOS: 

Que recursos ajudarão a resolver o problema? Como já lidou com algo 

assim antes? 

 

EFEITO: 

O que chegar ao objetivo fará por você? O que chegar ao objetivo fará 

por você?  
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SCORE, LINHA DE TEMPO E  
NÍVEIS NEUROLÓGICOS 
 

Esta técnica é especialmente indicada para situações de conflitos gerados 

por conta de metas para o futuro. 

 

1 – Identificação do Objetivo 

Na linha do tempo, num espaço o qual representa o objetivo futuro, o 

explorador define o mesmo com ênfase nos comportamentos e 

capacidades. 

2 – O efeito 

Num ponto adiante do objetivo, o explorador responde a pergunta: “Por 

que quero isso”? O mesmo deve definir o efeito com ênfase em valores e 

critérios para satisfação pela realização do objetivo. 

3 – Identifique o Sintoma  

Na linha do tempo o explorador identifica o que ainda pensa que o está 

impedindo de realizar seu objetivo, com ênfase em comportamentos e 

representações internas. 

4 – Identifique a Causa 

Em um espaço anterior o explorador vai explorar por que algo está 

impedindo que ele alcance seu objetivo com ênfase em valores. Essa parte 

que ainda impede o alcance quer fazer o que de mais importante pela 

pessoa através do impedimento? (Intento positivo). 
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5 – O espaço da Solução 

Aqui se deve buscar uma variedade de recursos para que seja possível 

caminhar para o objetivo e seus efeitos. Na meta posição o explorador 

questiona: 

- Quais são os valores e critérios relacionados ao senso de “impedimento”? 

O que é importante? O que é muito importante capaz mesmo de superar o 

“impedimento”? 

- Como está avaliando o “impedimento” e a possibilidade de permitir-se 

realizar seu objetivo? O que pode perceber como muito mais importante 

do que o que ainda parece ser a causa do impedimento? 

- Quando você pensa sobre sua missão e senso de identidade, o que poderia 

funcionar como um critério mais comum, mais profundo ou superior a ser 

enfocado para o alcance do objetivo? 

6 – Na Linha do Tempo 

Na linha do tempo, o explorador escolhe uma experiência de referência a 

qual seja representativa de todas as suas reflexões na meta posição e 

associa-se com o(s) recurso(s) identificado(s). O guia ancora e retira-o da 

linha do tempo. 

7- Ancoragem e Reenquadramento 

O guia leva o explorador ao espaço “efeito” e dispara a âncora. Depois, o 

explorador entra na “causa” levando o recurso e o que foi trabalhado. Em 

seguida, o explorador caminha pela linha do tempo reenquadrando o 

sintoma e o objetivo com os novos insights até o efeito. 
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8 – Integrando os Elementos do SCORE 

Na meta posição o explorador integra os elementos do SCORE.  Depois o 

guia associa-o ao presente e deixa-o caminhar até o futuro transformando 

tudo.  
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METAMODELO III 
 

Trata-se de um enfoque da chamada “terceira geração” sobre o Meta 

Modelo. O objetivo é conectar a linguagem verbal do Meta Modelo a 

sistemas Representacionais para se fazer um trabalho mais integrado. 

A Estrutura Profunda produz a Estrutura Superficial que contém elementos 

como Processos Cognitivos, fisiologia e Linguagem. O Meta Modelo III busca 

o trabalho e a integração de todos esses processos. 

 

PADRÃO DO META MODELO PERGUNTA 

OMISSÃO SIMPLES 

Elemento Central é excluído da 

estrutura superficial (ES) 

“Sinto-me inseguro” 

Inseguro com relação a que? 

OMISSÃO COMPARATIVA 

Na ES não está clara a referência 

“É pior não fazer” 

“Pior de acordo com que /quem”? 

FALTA DE ÍNDICE REFERENCIAL 

Não se sabe quem ou o que 

“Sabe como são os homens...” 

Que homens, especificamente?  

VERBO INESPECÍFICO 

Não são específicos detalhes sobre a 

ação  

“Preciso mudar” 

Como/ O que especificamente 

deseja mudar? 
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NOMINALIZAÇÃO 

Quando uma ação ou processo são 

tratados como uma “coisa” 

“Tenho vergonha” 

Vergonha de que, 

especificamente? 

QUANTIFICADORES UNIVERSAIS 

Padrões de generalização 

“Ela sempre me decepciona” 

 

Decepciona como, 

especificamente? Já houve vez em 

que ela não tenha te 

decepcionado? 

OPERADORES MODAIS DE 

NECESSIDADE 

Senso de ter de ser ou fazer (Devo, 

preciso, tenho que...) 

Eu tenho que atender ao 

telefonema 

O que aconteceria se não 

atendesse? 

OPERADORES MODAIS DE 

POSSIBILIDADES 

Senso sobre a possibilidade de fazer 

escolhas (Não posso, posso) 

“Não posso mais continuar” 

Como seria se pudesse? 

O que o impede? 

PRESSUPOSIÇÕES 

Algo aceito como verdade 

“Se ao menos ela me desse valor 

nossa relação mudaria e eu deixaria 

de me sentir mal” 

Como sabe que ela não te dá valor? 

Como a relação mudaria? 

Como se sente mal? 
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EXECUÇÃO PERDIDA 

Um julgamento sem que se 

mencione quem o fez 

“É certo casar virgem” 

É certo para quem? Certo de 

acordo com quais critérios? 

LEITURA MENTAL 

Agir como se soubesse o que se 

passa na mente da outra pessoa 

“Ela me odeia” 

Como sabe que ela te odeia? 

CAUSA – EFEITO 

Uma sugestão de conexão entre um 

determinado estímulo e uma 

resposta 

“A maneira com que ela me olha me 

desconcerta” 

Como especificamente o olhar dela 

desconcerta você? 

EQUIVALÊNCIA COMPLEXA 

Quando atribui-se o mesmo 

significado para dois eventos 

distintos 

“Ela quase não telefona, ela não 

gosta de mim” 

Como o fato de ela não telefonar 

com frequência significa que ela 

não gosta de você? 
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METAPROGRAMAS 
 

São filtros perceptivos que usamos para determinar que informação vai 

chegar até nós. São sistemáticos e habituais. Geralmente mudam quando 

há uma mudança de contexto. 

 

Proativo X Reativo 
A pessoa proativa toma iniciativa e faz algo que deve ser feito. A reativa 

espera que os outros tomem iniciativa ou pensa antes de agir. 

P: “Eu vou encontrar o diretor geral.” (voz ativa) 

R:”Existe uma boa chance de que seja possível arranjar um encontro com o 

diretor geral” (voz passiva ) 

 

Aproximação X Afastamento 
Este padrão refere-se a motivação. 

Aproximação: concentram-se nos seus objetivos, vão atrás daquilo que 

querem. 

São motivadas por objetivos e recompensas. 

Boas para estabelecer objetivos. 

Afastamento: reconhecem facilmente os problemas e sabem o que evitar. 

A motivação está em evitar problemas e punições. São ótimas para 

encontrar erros. 

Trabalho em controle de qualidade, críticos de arte 
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Foco Interno X Externo 
Local onde as pessoas encontram seus padrões ou normas. 

Uma pessoa “interna” terá padrões interiorizados e os utilizará para fazer 

comparações e tomar decisões.  

“Como você sabe que fez um bom trabalho?”. 

“Eu sei que fiz!” 

Tem em geral dificuldade em receber ordem, são bons gerentes, atraída elo 

trabalho autônomo, pouco precisam de supervisão. 

As pessoas “externas” precisam que outras pessoas lhes forneçam os 

padrões e a orientação. Sabem que um trabalho foi bem feito quando 

alguém lhes diz, porque precisam ter um padrão externo. 

As pessoas externas precisam ser supervisionadas.  

A referência externa tem que vir de fora. 

“Como você sabe que fez um bom trabalho?” 

“Recebi um feedback do meu gerente.” 

 

Opções X Procedimentos 
Uma pessoa que possui o padrão opções quer ter possibilidades de escolha 

e criar alternativas, hesitará seguir caminhos já muito utilizados, mesmo 

que bons. 

A pessoa padrão procedimentos tende a seguir caminhos já testados. 

Geralmente, não tem a facilidade para criar novos caminhos, pois se 

preocupa mais com a maneira de fazer do que com o motivo que a leva a 

fazer algo. Pensa que há uma maneira correta de fazer as coisas.  
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Geral X Específico 
As pessoas do padrão geral gostam de ter a imagem completa. Sentem-se 

mais à vontade quando lidam com grandes segmentos de informação. São 

pensadores globais. 

A pessoa específica sente-se melhor com pequenos segmentos de 

informação, partindo do específico para o geral. Em casos extremos, só é 

capaz de lidar com o próximo passo da sequência que estão seguindo.  

  

Semelhança X Diferença 
Este padrão diz respeito a comparações. 

Algumas pessoas notam aquilo que as coisas têm em comum. Este padrão 

é chamado de semelhança. 

As pessoas com o padrão diferença observam as divergências. 

 

Padrões de Convencimento 
Visual: precisa ver a prova. 

Auditivo: precisa ouvir. 

Ler: precisa ler 

Fazer: precisa agir 
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Fonte dos Recursos 
 

Nesta técnica, trabalharemos a linguagem, fisiologia, cognição e outros 

fatores para dinamizar os recursos. Essa dinamização será transferida para 

outros recursos, construindo uma unificação na estrutura profunda. 

1 – Na meta posição o explorador identifica três recursos os quais serão 

representados no chão à sua frente. 

 

RECURSO 1 RECURSO 2 RECURSO 3 

 

FONTE DOS RECURSOS 

 

 

2 – Em cada espaço, o explorador se associará a cada recurso. Ao acessar 

cada recurso, o guia deverá calibrar os elementos mais significativos de sua 

expressão e comunicação, especialmente notando se há algo de comum 

entre eles. 

 

3- Na meta posição o explorador vai relatar o que existe de comum na 

vivência de cada recurso. 

 

4 – Juntos, guia e explorador identificam: 

- Meta Modelo 

- Sistemas Representacionais e Sub modalidades 

- Meta Programas 
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5 – Associando-se novamente ao primeiro espaço de recursos, o explorador 

responde a perguntas referentes ao Meta Modelo referente ao recurso. O 

guia calibra até identificar um aumento da reação fisiológica. O guia deverá 

anotar o que muda em termos de Sistemas representacionais, 

submodalidades e meta programas. 

 

6 – Associado agora no segundo espaço de recursos, o explorador é 

conduzido pelo guia para fazer os ajustes produzidos na experiência 

anterior, buscando ao mesmo tempo dinamizar mais ainda a qualidade da 

experiência. O guia deverá anotar o que muda em termos de Sistemas 

representacionais, submodalidades e meta programas. 

 

7 – Associando-se no terceiro espaço de recursos, o explorador é conduzido 

pelo guia para fazer os ajustes produzidos na experiência anterior, 

buscando ao mesmo tempo dinamizar mais ainda a qualidade da 

experiência. O guia deverá anotar o que muda em termos de Sistemas 

representacionais, submodalidades e meta programas. 

 

8- Inicia-se aqui novas sequências até que se construa um padrão comum 

de recursos, que serão descritos e calibrados. 
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PAINEL DE CONTROLE 
(INSPIRADO EM RICHARD BANDLER) 

 

1 - Considere o seu ESTADO ATUAL, ou seja, onde está hoje – ainda – com 

relação à suas metas e objetivos.  

 

2 - Pense num NOME que defina o estado atual geral. Vamos dizer que 

escolheu “fracasso” por exemplo. 

NOME: _____________________________________________________ 

 

3 – Vamos imaginar cinco fatores que componham o grande Estado Atual. 

Você vai atribuir graus para cada fator. No exemplo, o Estado atual é 

“fracasso” , e a pessoa poderia ter concluído que este é composto por: 

A – BAIXA AUTOESTIMA – 80 – O Oposto seria ALTA-AUTOESTIMA 

B – PESSIMISMO – 60 – O oposto seria OTIMISMO 

C – MEDO DE FALHAR – 85 – O oposto seria AUTOCONFIANÇA 

D – AUTOIMAGEM NEGATIVA – 90 – O oposto seria AUTOIMAGEM 

POSITIVA 

E -  SENTIMENTO DE IMPOTÊNCIA – 54 – O oposto seria EMPODEIRAMENTO 

 

4 – Atribua um GRAU de ZERO A 100 para cada um dos cinco fatores.  
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NOME DO ESTADO ATUAL: 

FATORES: GRAU: 

A- 

Oposto: 

 

B-  

Oposto: 

 

C-  

Oposto: 

 

D-  

Oposto: 

 

E-  

Oposto: 

 

SOMA TOTAL:  

 

No nosso exemplo: 

 

BAIXA AUTOESTIMA

PESSIMISMO

MEDO DE FALHAR

AUTOIMAGEM NEGATIVA

SENTIMENTO DE IM
POTÊNCIA

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
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Agora construa o PAINEL DE CONTROLE do ESTADO DESEJADO, com uma 

diferença. 

 

1 – Escolha um grande NOME para um  ESTADO DESEJADO. Por exemplo: 

vamos supor que você queira para seu ESTADO DESEJADO “QUALIDADE DE 

VIDA”. 

NOME: _____________________________________________________ 

 

2 – Escolha quatro ou cinco Estados CONGRUENTES e CONSISTENTES para 

compor o GRANDE ESTADO DESEJADO. 

 

3 – O PAINEL DE CONTROLE DO ESTADO DESEJADO é POLARIZADO, e você 

vai escrever cada estado numa das extremidades do painel, que, agora, vai 

de 100 a 0 e 0 a -100. Na OUTRA extremidade, você vai escrever não 

“Opostos Negativos”, mas sim “Opostos Positivos”. Ou seja, ele vai ter o 

que quer, ou algo que também é bom. Ganhar ou ganhar. Você vê meu 

ponto? 

No nosso exemplo o GRANDE ESTADO DESEJADO é “QUALIDADE DE VIDA”, 

podemos imaginar que esse estado se compõe de: 

1 - EQUIBRIO PESSOAL X SUCESSO PROFISSIONAL. 

A pessoa terá a escolha de ter um ou outro! E assim por diante... 

2 - QUALIDADE NO CORPO X QUALIDADE NA MENTE 

3 - ATITUDE POSITIVA X CURIOSIDADE CONSTRUTIVA 

4 – PROSPERIDADE FINANCEIRA X CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

5 – DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL X  DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL 
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NOME DO ESTADO DESEJADO: __________________________ 

Reescreva o nome abaixo e cada um dos cinco polos e opostos positivos, tal 

como no exemplo acima: 

ESTADO DESEJADO POLO 1 OPOSTO POSITIVO 

NOME:   

NOME:   

NOME:   

NOME:   

NOME:   

 

3 – Definidos os ESTADOS DESEJADOS e seus “OPOSTOS POSITIVOS”, 

desenhe esse PAINEL DE CONTROLE IMAGINÁRIO e deslize de forma 

imaginária o dedo pelas alavancas e brinque de experimentar cada extremo 

dos polos e os pontos intermediários até que encontre o melhor PONTO 

para cada estado (o qual tenderá a ser predominante), TRAVANDO CADA 

UM DELES, o que vai resultar numa ONDA. 
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- Ao experimentar cada polo e suas variações, é fundamental que você 

VEJA, OUÇA E SINTA cada aspecto da experiência. Não se trata de 

reunir informações predominantemente racionais, mas de se 

experimentar estados diversos os quais mexem com a respiração, os 

batimentos cardíacos e muito mais. 

Assim temos no exemplo: 

1 - EQUIBRIO PESSOAL (96) X SUCESSO PROFISSIONAL. 

2 - QUALIDADE NO CORPO X QUALIDADE NA MENTE (99) 

3 - ATITUDE POSITIVA (100) X CURIOSIDADE CONSTRUTIVA 

4 – PROSPERIDADE FINANCEIRA (98) X CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

5 – DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL X  DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL (90) 

Depois de experimentar intensamente os polos e as intermediações, você 

vai escolher o que é melhor para você num determinado momento e vai 

atribuir um grau predominante em cada polo (exemplo acima) e 

experimentar essa “combinação”, e a LIBERDADE de fluir de um para o 

outro. Em outros tempos e momentos você pode – e deve – fazer alterações 

gerando outras “combinações” as quais serão apropriadas para momentos 

mais pessoais, profissionais, existenciais, espirituais, familiares etc. 

Este poderoso exercício acessa e te dá o controle de poderosos estados 

internos, além de dar bastante flexibilidade para construir e fazer distinções 

com repercussões racionais, emocionais e motivacionais para trabalhar o 

ESTADO DESEJADO. 

 

 


