


PNL, ESTRATÉGIA E MODELAGEM

PNL como modelo 
começou como um 
projeto de modelagem

Estratégias referem-se 
a como conseguimos 
alcançar ou 
desempenhar uma 
tarefa ou adquirir 
experiência

Há estratégias para: 
alegria, infelicidade, 
sentir-se “bem”, “mal”, 
para sensualidade, ter 
ou não vontade de 
viver, amar, odiar, 
desejar, repudiar etc.

Temos estratégias para cada experiência, 
cada estado e cada habilidade.

Estratégias são feitas de representações 
sensoriais as quais organizam nossas 
sub modalidades e as sinestesias

Algumas estratégias operam 
em milisegundos

Estratégia e Modelo: 
Diferenças



ESTRATÉGIAS

• Todos os comportamentos internos e externos estão organizados a 
partir do sistema representacional que provoca a atividade 
neuronal motora. 

• Essas representações são dinâmicas e formam cadeias onde certa 
modalidade induz a ativação de outra e assim sucessivamente até 
que o comportamento se conclua. 

• A esta sequência damos o nome de ESTRATÉGIA. Estratégias põem 
em funcionamento o sistema neurológico. No entanto algumas 
estratégias são operacionais e eficientes, ao passo que outras são 
ineficientes.



PROCEDIMENTO AVANÇADO DE MODELAGEM

Bandler: Desde o início da PNL buscava entender qual a estrutura por trás das 
experiências que estudava. 

Para David Gordon, a pressuposição mais fundamental da PNL é: A Experiência tem 
uma Estrutura. 

A PNL surgiu do estudo de pessoas que faziam coisas interessantes para lidar com 
seus “problemas”. 

Modelagem tem a ver com reconhecimento de estruturas.



MODELAGEM

• MODELAGEM é um processo de criar mapas úteis acerca das 
habilidades humanas (David Gordon). 

• Não se trata de identificar a “verdade” nem de ir “ao fundo”. 
Trata-se da descrição de uma habilidade, e permite que outros 
possam manifestá-la ou trabalhá-la

• “Identificar habilidades” significa identificar estruturas, seja de 
algo desejado ou algo que possa ser corrigido e redesenhado.



MODELAGEM

“MODELO” na PNL é tanto o sujeito de quem se extrai os resultados quanto a descrição de 
suas estratégias e programas que o levam a ter excelente desempenho no que se quer 
modelar.

Não se justifica nem há preocupação em provar cientificamente se o modelo funciona, busca-
se saber se o mesmo é operacional e útil para quem está modelando. Seja para a aquisição de 
estratégias ou possibilidade para compreender como ainda se estruturam os problemas.

É uma forma de interagir com as pessoas, não  uma técnica que você faz com alguém.



MODELAGEM

O Modelador DAVID 
GORDON aponta três 
razões para fazer 
modelagem:

Razão Prática: Corrigir 
problemas e habilidades

Razão Evolucionária:
Perceber  estruturas e 
sistemas

Razão Espiritual: Abre para 
a beleza da estrutura  e 
quão preciosa é cada 
pessoa no mundo

Modelos estão por todos 
os lados.  



MODELAGEM

• PRIMEIRA PERGUNTA: “O que eu quero ser capaz de fazer”?

• “Fazer” refere-se aos comportamentos externos e internos.

• “No caso da modelagem de “problemas”, talvez a pergunta seja: O 
que quero ser capaz de fazer diferente”?

• Deve-se ouvir a descrição e dar feedback para que a pessoa tenha a 
oportunidade de responder, assim vai-se refinando a estratégia.

• Depois, identificar as habilidades envolvidas e decidir o que se vai 
modelar, levando em conta as habilidades que a pessoa não possui. 
Muitas vezes precisamos apenas de um segmento e não da 
estratégia toda da pessoa.



ESTRATÉGIAS (6)

ESTRATÉGIA PRIMÁRIA

O que geralmente você está fazendo por dentro e por

fora para (habilidade)?

ESTRATÉGIAS SECUNDÁRIAS

O que faz quando as coisas não funcionam tão bem

quanto gostaria?

O que faz quando as coisas não funcionam de jeito

algum?

O que faz quando não é possível que isso funcione?

COMPORTAMENTO

EXTERNO (8)

O que você está fazendo no lado de 

fora que é essencial para manifestar 

(habilidade)?

EMOÇÕES (7)

EMOÇÕES DE SUSTENTAÇÃO

Qual a emoção por trás disso tudo que mantém você

engajado em (habilidade)?

Quando você está (habilidade), que emoção está sempre

operando por detrás para ajudar que continue a

(habilidade)?

EMOÇÕES SINALIZADORAS (?)

Perceba quando surgirem

HABILIDADE

OQUE É…?

PROTOCOLO DE MODELAGEM
ELICIAÇÃO DE CRENÇAS

AUTORIZAÇÃO (4)

O que permite que 

alguém…

O que é necessário 

para que você…

CRITÉRIO (1)

Quando você esta (habilidade) 

o que é importante para você?

MOTIVAÇÃO 

(5)

Por que (critério) 

é importante 

para você?

=

DEFINIÇÃO (2):

O que é… (critério)?

O que quer dizer com… (critério)?

EVIDÊNCIA (3):

O que você vê, ouve e sente que permite você saber que há… 

(critério)?

CRENÇAS APOIADORAS (9)

Quais são as outras coisas importantes as quais apóiam… (critério)?

EQUIVALÊNCIA DE CRITÉRIOS:

CRITÉRIO = DEFINIÇÃO + EVIDÊNCIA



ELICIAÇÃO DE CRENÇAS

AUTORIZAÇÃO (4)

O que permite que alguém…

O que é necessário para que

você…

CRITÉRIO (1)

Quando você esta (habilidade) o que é

importante para você?

MOTIVAÇÃO (5)

Por que (critério) é

importante para você?

=

DEFINIÇÃO (2):

O que é… (critério)?

O que quer dizer com… (critério)?
EVIDÊNCIA (3):

O que você vê, ouve e sente que permite você saber que há… (critério)?

CRENÇAS APOIADORAS

Quais são as outras coisas importantes as quais apóiam… (critério)?

EQUIVALÊNCIA DE CRITÉRIOS:

CRITÉRIO = DEFINIÇÃO + EVIDÊNCIA



CRENÇAS

Equivalência de critérios

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIA PRIMÁRIA

ESTRATÉGIAS SECUNDÁRIAS

COMPORTAMENTO

EXTERNO

EMOÇÕES

EMOÇÕES DE SUSTENTAÇÃO

EMOÇÕES SINALIZADORAS

HABILIDADE



PROCESSO DE MODELAGEM

1 – Pedir três exemplos da 
manifestação da habilidade

Trazer para a consciência da 
pessoa os três exemplos. É 
uma forma de verificar a 
suposta habilidade.

O Modelador vai escolher o 
exemplo primário e os 
demais vão “testar” o que 
se identifica no primeiro.

Três exemplos nos quais o 
exemplar acredita ter 
manifestado a habilidade 
plenamente:



ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIA PRIMÁRIA

1 -Estou pensando, refletindo, encarando 

desafios, momentos comigo. Lidando com 

coisas longas, difíceis (VACi)

2 – Estou criando, escrevendo, refletindo, 

desenvolvendo algo, excitado (VACi)

3 – Estou ansioso, quero algo, sinto-me 

inseguro,algo pessoal (VACi)

4 – Algo de fora me atinge, sinto-me 

perdido,impotente (VACei)

De qualquer forma, fumar precede elaborar 

planos, dar próximo passos, ou faço estas 

coisas fumando.(VACie)

Então: VACi - VACei

ESTRATÉGIAS SECUNDÁRIAS

Quando não posso fumar, distraio-me e lido 

com todas essas coisas de outras maneiras

(VACie)

EMOÇÕES

EMOÇÕES DE SUSTENTAÇÃO

Medo, raiva, depressão, ansiedade, incerteza, 

alegria, bem-estar, insegurança, mal-estar, 

pertencer a um grupo

EMOÇÕES SINALIZADORAS

Relaxamento, calma, reflexão, quebra de 

estado

COMPORTAMENTO

EXTERNO

Estou encarando algo 

pessoal, bom ou ruim, mas 

sempre importante. 

Estou mantendo minha 

rotina.

Estou desejoso de 

pertencer e ser acolhido 

por um grupo de pessoa

FUMAR

CRENÇAS SOBRE A HABILIDADE : FUMAR

AUTORIZAÇÃO

Um sentimento de 

impotência diante de 

coisas que parecem ser 

mais fortes

Vi pessoas queridas 

fumando: minha mãe, 

amigos queridos, gosto 

deles

CRITÉRIO

Relaxar, pensar, 

refletir, ficar 

socinho, 

MOTIVAÇÃO

Porque me sinto bem 

fazendo isso

Foco minha mente, 

tenho sensações, 

mudo como me sinto

Sinto um certo 

controle do momento

=

DEFINIÇÃO:

Buscar alento e conforto. Refletir. Ficar comigo. Concentrar. Criar. 

Lidar com problemas. Pensar. Preencher um vazio com algo concreto

EVIDÊNCIA

Momentos de solitude, criação e reflexão eu tenho de acender 

um cigarro. Em momentos de problemas, com certeza, mais que o 

normal. No meio de outros fumantes, nos damos força fumando 

juntos

CRENÇAS APOIADORAS

A vida é uma m…

EQUIVALÊNCIA DE CRITÉRIOS:

CRITÉRIO = DEFINIÇÃO + EVIDÊNCIA


