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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar a importância da linguística assertiva para eficiência da 
comunicação organizacional: um estudo dedicado a analisar a Programação Neurolinguística bem 
como a aplicação do metamodelo de linguagem, visto que as cooperativas atuam com premissas de 
transparência e cooperação como seus principais valores, aliados a simplicidade na transmissão das 
mensagens. Para a realização deste estudo, adotou-se a metodologia caracterizada, quanto aos fins 
como descritiva. Quanto aos meios, bibliográfica, tendo como referência para esta análise os 
pressupostos da Programação Neurolinguística seguidos das técnicas de metamodelo de linguagem. 
Após esta verificação foi possível concluir que o metamodelo é uma ferramenta essencial para colher 
informações, viabilizar definições e ressignificar expressões. Esta configuração de análise diferencia a 
comunicação com vícios e apresenta uma direção para uma linguagem com padrões customizados 
dispostos a ampliar o mapa de mundo e despertar o exercício empático de autoconhecimento e 
observância. Os resultados obtidos possibilitam a aplicabilidade da ferramenta como caminho 
estratégico para organizações se posicionarem como referência em comunicação, aproximando-se dos 
cooperados e estabelecendo relações orgânicas. 
 
PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Metamodelo de linguagem, Comunicação. 

 

ABSTRACT  

Questo articolo si propone di analizzare l'importanza della linguistica assertiva per l'efficienza della 
comunicazione organizzativa: uno studio dedicato all'analisi della Programmazione Neurolinguistica e 
dell'applicazione del metamodello linguistico, poiché le cooperative operano con premesse di 
trasparenza e cooperazione come valori principali, unita alla semplicità nella trasmissione dei messaggi. 
Per realizzare questo studio è stata adottata la metodologia caratterizzata, sia ai fini esplorativi, sia 
descrittivi. Quanto ai mezzi, bibliografici, avendo come riferimento per questa analisi gli assunti di 
Programmazione Neurolinguistica seguiti dalle tecniche di metamodello del linguaggio. Dopo questa 
verifica, è stato possibile concludere che il metamodello è uno strumento essenziale per raccogliere 
informazioni, rendere fattibili definizioni e risignificare espressioni. Questa configurazione dell'analisi 
differenzia la comunicazione con le dipendenze e presenta una direzione per un linguaggio con schemi 
personalizzati disposti ad allargare la mappa del mondo e risvegliare l'esercizio empatico della 
conoscenza di sé e dell'osservanza. I risultati ottenuti consentono l'applicabilità dello strumento come 
via strategica per le organizzazioni di posizionarsi come riferimento nella comunicazione, avvicinandosi 
ai soci della cooperativa e stabilendo rapporti organici. 
 
PAROLE CHIAVE: Programmazione Neurolinguistica, Metamodello Linguistico, Comunicazione. 
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INTRODUÇÃO  

A comunicação eficiente consiste na assertividade de abordagens e na 

utilização de técnicas de linguagem adaptadas ao contexto do conteúdo que se 

deseja repassar, transmitir ou informar. Muitas cooperativas visam na 

comunicação uma estratégia que agrega valor ao negócio, contudo tornando-a 

competitiva no seu ramo de atuação. 

O Cooperativismo aborda uma doutrina que se fundamenta em valores e virtudes 

voltados a valorização do ser humano, bem-estar e democracia, a fim de 

desenvolver capacidades intelectuais, sociais e econômicas. Entender essa 

filosofia e comunicar com simplicidade, leva o presente artigo ter como objetivo 

principal a comunicação organizacional em cooperativas segundo a 

Programação Neurolinguística através do metamodelo de linguagem. O estudo 

justifica-se pela soma de fatores positivos que a comunicação alinhada à 

doutrina cooperativista possibilita para os gestores, com ferramentas e 

processos de linguagens padronizados, constroem um clima organizacional 

saudável e inspirador.  

Desenvolver técnicas de gestão em conformidade com sua 
multiplicidade administrativa, que cumpram as exigências 
estabelecidas pelos órgãos normativos e regulatórios e que se alinham 
de acordo com as suas concepções ideológicas é um dos desafios 
enfrentados pelas cooperativas de crédito (BRESSAN et al., 2010). 

 
No Brasil, de acordo com o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo [SNCC] o 

cooperativismo financeiro cresce exponencialmente, chegando a dezembro de 

2018 com crescimento de 9,39% em relação a dezembro de 2017. Atualmente 

17 milhões de associados fazem parte deste segmento, impulsionado pela 

diferenciação de seus serviços, atendimento humanizado e perenidade das suas 

operações. Este crescimento se deve a implantação de estrutura de gestão 

respaldadas em boas práticas de governança, organizadas de forma sistêmica, 

incluindo segregações com propósito de mitigar riscos, garantir a eficiência e 

sustentabilidade do negócio (SNCC, 2019).  

Neste contexto, se faz necessário estabelecer padrões de comunicação para o 

sucesso da instituição, estas ferramentas trarão assertividade na tomada de 

decisão, ampliarão a satisfação dos cooperados e colaboradores.  

Faz parte do processo decisório o suporte da estrutura de governança 
corporativa, garantindo o aprimoramento das atividades e 
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descentralização das responsabilidades, contribuindo com tomadas de 
decisões rápidas e eficientes (MELO SOBRINHO et al.,2009). 

 

A alta performance em organizações compreende a ligação entre a comunicação 

assertiva e os resultados ocasionados.  

Quanto aos objetivos essa pesquisa é descritiva. Conforme indicado por 

(TRIVIÑOS, 1987), “pesquisa descritiva exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. Por descrever os fatos e fenômenos 

de determinada realidade.” Esse método é considerado o mais adequado para a 

consecução do objetivo delineado neste artigo. 

Quanto aos procedimentos este trabalho utilizou as técnicas bibliográficas. 

“Pesquisa bibliográfica documental tem como referência livros e artigos 

científicos com propósito de analisar materiais que ainda não receberam 

tratamento analítico (GIL, 2008)”.  

Ao analisar a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, 

ideias, opiniões e sentimentos Dr. Richard Bandler fundador da PNL 

desenvolveu instrumentos e distinções com os quais identifica e descreve 

padrões verbais e não-verbais de indivíduos, isto é, aspectos chave do que as 

pessoas falam ou fazem. Os objetivos básicos da PNL são: modelar habilidades 

especiais ou excepcionais e auxiliar a torná-las transferíveis a outros. O 

propósito deste tipo de modelagem é colocar o que foi descrito e observado em 

ação de uma maneira que seja produtiva e enriquecedora. 

Diante deste cenário, investir comunicação e relacionamento, para atender as 

necessidades e aspirações do público-alvo torna-se vital.  

 

DESENVOLVIMENTO  

Cooperativismo de crédito: conceito, gestão e funcionamento.  

 Atualmente, o cooperativismo de crédito tem se tornado um dos ramos 

de maior destaque dentro do sistema financeiro, pois tem assumido uma grande 

importância neste processo de economia globalizada.  

As características peculiares das cooperativas de crédito são os juros 
mais baixos que o praticado pelo mercado, estrutura enxuta, custos 
operacionais inferiores aos praticados no mercado financeiro, 
realização das operações ativas (empréstimos de dinheiro) apenas 
com os associados, linhas de crédito destinadas ás necessidades de 
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seus cooperados, sejam elas específicas da profissão ou atividades 
econômicas que aglutinam. (PINHO: 1996, p. 42)  

 

De acordo com a Aliança Cooperativa Internacional as cooperativas consistem 

em [...] “Uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, 

para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais 

comuns” ACI (1995), através de um empreendimento de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida, com a participação de todos os colaboradores da 

cooperativa.  

 
Na cooperativa o ser humano é o centro das atenções, enquanto o 
capital é mero insumo para a construção de soluções de uso 
compartilhado entre os danos do empreendimento coletivo. A 
cooperativa é uma organização de pessoas que utilizam o capital a seu 
serviço, ao passo que a empresa convencional é uma organização de 
capital que se serve das pessoas. (MEINEN: ENIO, 2016, p. 16).  

 

O propósito essencial da cooperativa é a gestão democrática e a comunhão de 

objetivos organizacionais, pois ao compartilhar responsabilidades o 

comprometimento passa a ser de todos os componentes da cooperativa.  

Cada vez mais o cooperativismo entra na vida das pessoas, pois os 

consumidores vêm tornando-se mais seletivos, alternando suas escolhas por 

equiparação de vantagens. Neste sentido o cooperado pela característica do 

cooperativismo sente-se mais confortável e menos explorado, sentimento este 

que difere o cooperativismo do mercado financeiro tradicional. “Isso resume que 

cerca de 14% da população do planeta, uma em cada 7 pessoas é cooperada” 

(MEINEN,2016, p. 21).  

Ainda assim, diante da necessidade de participação dos cooperados a 

cooperativa precisa fazer gestão e diversos aspectos administrativos, do mesmo 

modo como nas instituições fechadas. Para que haja o funcionamento efetivo da 

cooperativa Büttenbender afirma:  

A gestão de cooperativas deve priorizar a incorporação de algumas 
ênfases, que são próprias das organizações cooperativas, tais como: 
a educação e a história do cooperativismo; as características próprias 
da gestão estratégica, tática e operacional das cooperativas, incluindo 
a gestão da produção, de mercado, de pessoas, de finanças, 
controladoria, contabilidade, logística, industrial e outras; e o caráter 
institucional das sociedades cooperativas, envolvendo a doutrina, a 
economia e o direito cooperativo. (BÜTTENBENDER, 2009, p.40).  
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Neste aspecto, o funcionamento da cooperativa depende de recursos de 

comunicação e relacionamento conectados a ideias, ações que promovem e 

colaborem com o desenvolvimento organizacional e sustentável da cooperativa. 

 

Comunicação em cooperativas 

 A comunicação em cooperativas está diretamente ligada à cultura 

organizacional. Os meios escolhidos para fazer parte da disseminação das 

informações são fatores que determinam a eficiência do entendimento da 

situação, da notícia, daquilo que se quer informar. Para isso é preciso considerar 

a cultura, os valores, a missão e os objetivos, porém o mais importante é que a 

informação consiga contribuir para o alcance dos ideais da organização. 

Neste aspecto o marketing aplicado às cooperativas de crédito mostra ao 

cooperado as vantagens que a cooperativa de crédito lhe oferece em detrimento 

as demais instituições financeiras. Por outro ângulo o endomarketing que pode 

ser definido como o marketing interno, assimila que a empresa que presta 

serviços deve treinar e motivar seus colaboradores, pois estes se relacionam 

diretamente com o cooperado e demais áreas de apoio ao serviço para 

proporcionar a satisfação do cliente. “O Endomarketing deve preceder ao 

marketing externo, pois não adianta o oferecimento de excelentes produtos ou 

serviços, antes que os funcionários da organização estejam prontos ou 

preparados para proporcioná-los aos clientes”. (KOTLER, 1993, P.416) 

Dentro do conceito de endomarketing, pode-se observar que este trabalha com 

a motivação, o treinamento e a comunicação. O processo de comunicação pode 

ser entendido de acordo com (MELLO, 1970, p. 34) como:  

Um processo de transmissão e de recuperação de informações, sendo 
que tem como elemento orientador o fluxo que modela a estrutura do 
processo. Este fluxo compreende dois estágios distintos: a transmissão 
e a recuperação. No entanto, é necessário perceber que, apesar de 
diferentes em sua natureza, estes dois estágios apresentam uma 
interação cíclica, refletindo, assim, o dinamismo constante do processo 
de comunicação. (MELLO, 1970, p. 34) 
 

 

O treinamento no endomarketing inclui aspectos de atitude e de valorização do 

funcionário, estimulando suas perspectivas dentro do empreendimento, 

merecendo atenção especial os treinamentos ligados a atendimentos, clientes, 
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objetivos e métodos, comprometimento, entre outros. Segundo (CARVALHO, 

1997, p. 154) “O treinamento constitui-se num processo de ajudar o empregado 

a adquirir eficiência no seu trabalho presente ou futuro através de apropriar 

hábitos de pensamentos e ação, habilidades, conhecimento e atitudes”. 

As cooperativas precisam estar atentas às demandas de mercado e ao que se 

faz necessário aprimorar para fidelizar seus cooperados.  

 

Programação Neurolinguística - PNL 

 Com a essência de mutualidade encontrada nas cooperativas é necessário 

trilhar novas estratégias de comunicação. Neste contexto a Programação 

Neurolinguística – [PNL] se apresenta como ferramenta capaz de proporcionar 

uma melhor compreensão sobre o modo de como os seres humanos pensam, 

agem e se comunicam. 

Os direcionamentos do nome [PNL] remetem ao estudo da mente, onde as 

informações e experiências são processadas através dos sentidos, já a 

linguística remete a forma escolhida para comunicar, ou seja, os tipos de 

linguagem: verbal, não-verbal e tom de voz. 

Segundo estudo realizado por (ALBERT MEHRABIAN, MORTON WIENER E 

SUSAN FERRIS,1967) pesquisadores de linguagem corporal, a transmissão da 

mensagem na comunicação interpessoal acontece proporcionalmente conforme 

o gráfico 1 a seguir:  

 

Fonte: MEHRABIAN WIENER E FERRIS, adaptado pelo autor 
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Outro estudo desenvolvido por (BIRDWHISTELL, Pg 158. 1985) antropólogo, 

sobre comunicação não-verbal afirma que os gestos e as expressões faciais 

expressam mais do que as palavras. Constatado no gráfico 2, a seguir: 

 

Fonte: RAY BIRDWHISTEL, adaptado pelo autor 

 

Palavras correspondem cerca de 35% das mensagens emitidas em um diálogo, 

contido, 65% da comunicação é realizada de modo não-verbal. Desde pequena 

identifica-se na criança expressões faciais, gestos, posturas e pouco nota-se a 

respeito, uma grande variedade de gestos passam despercebidos. Na atualidade 

a linguagem corporal é pouco estudada e difundida, uma vez que o sistema 

educacional tradicional também não contempla estudos voltados ao tema. 

Segundo os autores, torna-se notável a atenção que a comunicação e a 

linguagem precisam ter, para que a mensagem seja transmitida e compreendida.  

Através da Programação Neurolinguística é possível reprogramar o cérebro e 

aprimorar o processo de aprendizagem, desenvolvendo novos rumos e 

eliminando falhas potencialmente inseridas no passado. 

Dessa forma que Richard Bandler e John Grinder, nos anos 70, iniciaram o 

processo chamado de Modelagem, realizaram registros de profissionais 

excelentes em psicoterapias e comunicação como Milton Erickson, Robert Dilts, 

Virginia Satir e Fritz Perls, analisaram a importância da comunicação e a 
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conexão entre o comunicador e os receptores das mensagens. Com essas 

observações embasadas na percepção da linguagem padrão entre terapeuta e 

paciente foram criadas as diversas técnicas de [PNL]. No entanto, (O’CONNOR 

e SEYMOUR,1998) afirmam que todas as técnicas estão apoiadas nos 

pressupostos básicos: 

- O mapa não é o território: as reações do ser humano são baseadas em como 

enxerga-se o mundo. Reações estão sempre alinhadas com o mapa de mundo 

de cada indivíduo. Mapas mentais, sensações, podem ser atualizados de forma 

mais simples, do que pensar em mudar a visão do outro.  

-iAs experiências possuem uma estrutura: naturalmente os padrões de 

pensamentos e memórias vivenciadas são particulares. Ao alterar o padrão de 

pensamento, a pessoa transforma positivamente essas experiências. 

Encontrando oportunamente a neutralização de traumas e potencialização de 

momentos bons. 

- Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também: ao 

compreender como é o mapa mental de uma pessoa que apresenta alta 

performance e espelhar essa conduta com a percepção de que tudo é possível, 

possibilita-se assim, acessar infinitas possibilidades. 

- Corpo e mente são partes do mesmo sistema: tensão muscular, respiração e 

sensações, respondem à qualidade dos pensamentos de cada indivíduos. 

Quando se aprimora o modo de pensar, com sinergia o corpo apresenta as 

respostas. 

- As pessoas já possuem todos os recursos de que necessitam: intuição, telas 

mentais, ouvir o que vem de dentro, sentimentos são projeções de todos os 

subsídios mentais e físicos que precisa-se para estruturação dos pensamentos, 

sentimentos ou capacidades que intencionamos colocar em prática. 

- É impossível não se comunicar: O tempo todo expressa-se intenções e emissão 

de mensagens, hora com palavras, gestos, respiração, sorriso ou olhar. São 

inúmeras as formas de comunicação. Inclusive conversação interna, por meio de 

pensamentos. Estes, transmitem mensagens através do olhar, tons de voz, 

ações e movimentos corporais. 

https://www.golfinho.com.br/glossario-pnl/estrutura.htm
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- Comunicação é o que o outro entende: é através dos mapas mentais de mundo 

individuais que a mensagem original é recebida e processada. Quando alguém 

interpreta equivocadamente a mensagem emitida conclui-se que a comunicação 

é o que se recebe. Observar se a mensagem foi recebida e entendida 

corretamente pelo outro e utilizar uma linguagem assertiva, direcionada para 

aquele mapa de mundo, contribuem pra uma comunicação eficiente. 

-LTodo comportamento tem uma intenção positiva: todas as ações tem um 

propósito positivo originalmente mesmo que o resultado seja desfavorável ou 

prejudicial. Aumentar o tom de voz para ser ouvido, fumar para se acalmar, sair 

de cena para buscar segurança. Separar a ação da intenção, é o caminho mais 

positivo para encontrar a solução ou causa raiz.  

- As pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas. 

- Cada indivíduo é único no universo e carrega consigo histórias. Por meio dos 

caminhos já trilhados direcionam-se escolhas, valores, carências, aspirações, 

realizações. A partir da trajetória, idealizam-se as alternativas a serem seguidas, 

sucessivamente novas experiencias ocorrem e são acrescentadas ao àquele 

mapa de mundo. 

- Se algo não está funcionando, mude a estratégia, não o objetivo: para obter-se 

resultados incríveis, há necessidade de realizar ações diferenciadas. Estar em 

movimento possibilita ampliar o portfólio de oportunidades. 

 

A essência da programação neurolinguística sistêmica é ampliar nível de o 

autoconhecimento do indivíduo, em outras palavras pode-se dizer que a [PNL] 

desperta a consciência de sí. A realização pessoal e profissional de cada ser 

humano está alinhada a capacidade comunicação eficaz, bem como à emissão 

das mensagens verbais e não verbais transmitidas de experiências que 

interligam com a comunicação de emoções e atitudes. Neste processo, percebe-

se a importância da assertividade e direcionamento das abordagens para que os 

resultados sejam favoráveis. Estreita-se assim o entendimento e necessidade de 

ferramentas técnicas que modelam o comportamento e apresentam positividade 

nas relações. 

  

https://www.golfinho.com.br/glossario-pnl/comportamento.htm
https://www.golfinho.com.br/glossario-pnl/intencao-positiva.htm
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Metamodelo de linguagem  

 Criado por (JOHN GRINDER e RICHARD BANDLER, 1970), o Metamodelo 

foi o primeiro método da PNL a ser elaborado. Os mentores modelaram as 

competências linguísticas dos terapeutas Virginia Satir e Fritz Perls. atrelaram 

as respostas com os estudos de (JOHN GRINDER,1970) em gramática 

transformacional e compartilharam os resultados como o Metamodelo no livro “A 

estrutura da magia”: The Structure of Magic (Science and Behaviour Books, 

1975).  

A origem do nome “Metamodelo” inspirou-se pelo significado da palavra “meta”, 

ter como representação “acima” ou “além”; compreendendo que o Metamodelo 

é um modelo de linguagem segundo a própria linguagem. 

O uso das palavras, ou seja, a linguagem falada direciona a comunicação por 

meio de: deleções, distorções e generalizações. Neste aspecto, por meio de 

experiencias vividas, a estrutura de comunicação transforma-se do estágio de 

profundidade, em uma estrutura superficial falada.  

O Metamodelo associa direcionamentos de linguagem e perguntas que 

estabelecem uma nova conexão para as deleções, distorções e generalizações 

aos fatos que as originou. Encontra-se nesta associação significados profundos 

que por natureza a mente deleta, distorce ou generaliza, dificultando o 

entendimento da real mensagem. 

 

O Metamodelo apresenta seus padrões divididos em três esferas: 

- Deleções ou Omissões  

Conteúdos relevantes são omitidos, e isso restringe o raciocínio e realizações.  

Conforme tabela 1, os padrões de deleção são:  

Tabela 1 - Padrões de Deleções ou Omissões 

Tipo de deleção ou omissões 

Deleções simples   

Índice referencial não especificado 

Verbos não especificados 

Julgamentos  

Comparações 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Apostila Metamodelo de Linguagem, Instituto de 
Bem com a Vida, 2020 
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- Generalizações  

Um exemplo é uma forma de representar um grupo que aproxima possibilidades. 

Conforme tabela 2, os padrões de generalizações são:  

Tabela 2 - Padrões de Generalizações 

Tipo de Generalização 

Operadores modais de necessidades 

Operadores modais de possibilidades 

Universais ou quantificadores universais  

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Apostila Metamodelo de Linguagem, Instituto de 
Bem com a Vida, 2020 

 

- Distorções  

Conteúdos são distorcidos de um modo que restringe as opções e conduz a 

problemas e dores supérfluas. Conforme tabela 3, os padrões de distorção são:  

Tabela 3 - Padrões de Distorções 

Tipo de Distorção 

Nominalizações 

Leitura mental 

Causa e efeito  

Equivalentes complexos ou equivalência complexa 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Apostila Metamodelo de Linguagem, Instituto de 
Bem com a Vida, 2020 

 

Ao aplicar o Metamodelo compreende-se as seguintes técnicas: 

- Coleta de informações: Ao perceber deleções, o Metamodelo traz a tona dados 

relevantes que estavam omitidas da estrutura superficial.  

- Esclarece significado: Apresenta uma estrutura sistêmica para perguntas, por 

exemplo: “O que exatamente você quer dizer? No momento em que constata-se 

o não entendimento do que outra pessoa está tentando afirmar, é um indicador 

do momento apropriado para introduzir perguntas de Metamodelo.  

Identifica limites: Ao provocar os caminhos generalizados voltados ao 

pensamento, as perguntas do Metamodelo apresentam a limitação e ao mesmo 

tempo o caminho alternativo mais produtivo.  

- Oferece mais escolhas: Ao apontar os balizadores de linguagem e pensamento, 

singularmente onde distorções estão controlando o pensamento limpo e a 

realização, o Metamodelo amplia o mapa de mundo. A intenção não é apresentar 

devolutivas corretas, ou o mapa mais apropriado, O propósito está em valorizar 

as informações que se possui. 
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  Tabela 4 - Explicando o mapa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX(Continua)   

  
Padrão do Metamodelo  Resposta Direção 

  

  

Falta de índice referencial:  
Substantivo ou objetivo não 
especificado. 
Exemplo: "As pessoas 
simplesmente não aprendem"  
(Ele, as coisas, as mulheres) 

"Que pessoas 
especificamente?" 

Especificar a quem a 
afirmação se refere 

  

  

Omissões Simples: 
Elemento chave omitido de 
estrutura superficial. 
Exemplo: "Eu estou confuso" 
 
Omissão Comparativa 
Referência: não explicita na 
estrutura superficial. 
Exemplo: "É melhor não dizer 
nada"  
(Melhor / pior / fácil / difícil) 

"Confuso em relação 
a que 
especificamente?" 

Recuperar o elemento que 
falta no estado do problema 

  

  

Verbo Inespecífico 
Detalhes da ação ou relação 
não definidos. 
Exemplo: "Eu quero me 
cuidar mais" 

"Como 
especificamente você 
quer se cuidar mais?" 

Definir a ação ou processo 
no estado problema. 

  

  

Normalização 
Referência a uma ação ou 
processo como ou evento.  
Exemplo: "Eu tenho alguma 
frustração no meu 
casamento" 

"O que te frustra 
especificamente" 

Tornar a ação, que foi 
distorcida como evento, 
novamente um processo 

  

  

Ampliando Possibilidades. 
(Não Posso, é impossível, 
não devo etc.) 

"O que te impede?" Dado problema 

  

  

Execução perdida 
Uma afirmação com 
julgamento de valor que não 
menciona quem faz o 
julgamento nem como foi 
feito. 
Exemplo: "É errado pensar 
nos seus próprios 
sentimentos" 

"É errado para quem/ 
de acordo com 
quem?" 

Identificar a fonte e o critério 
usado para fazer o 
julgamento 
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  Tabela 4 - Explicando o mapaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX(Conclusão)   

  Padrão do Metamodelo  Resposta Direção   

  

Leitura mental 
Uma afirmação sobre a 
experiência interna do outro. 
Exemplo: "Ele não liga para 
mim" 

"Como você sabe que 
ele não liga para 
você?" 

Identificar o critério ou a fonte 
da informação 

  

  

Causa-efeito 
Uma ligação de causa e efeito 
entre um determinado estímulo 
e uma resposta.  
(faz, causa, força, etc.) 
Exemplo: "O tom de voz dela 
me faz ficar nervosa" 

"Como 
especificamente o tom 
de voz dela de deixa 
nervoso?" 

Identificar como acontece a 
relação causal entre o 
estímulo e a resposta 

  

  

Equivalência complexa 
Quando duas experiências, 
diferentes ações são postas 
como tendo o mesmo 
significado. 
Exemplo: "Meu marido não me 
ama, ele não me elogia." 

"Como o fato de não 
elogiar significa falta de 
amor? 

Investigar a validade da 
relação feita na sua 
equivalência 

  

  

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Apostila Metamodelo de Linguagem, Instituto 
de Bem com a Vida 2020 

  

 

Percebe-se que o uso do metamodelo de linguagem fornece um conjunto de 

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

generalizações à experiência que as gerou. Apresentadas na tabela 5 a seguir: 

Tabela 5. A arte de fazer perguntas coerentes 

Perguntas poderosas 

"Que pessoas especificamente?" 

"Confuso em relação a que especificamente?" 

"Confuso em relação a que especificamente?" 

"Como especificamente você quer se cuidar mais?" 

"Confuso em relação a que especificamente?" 

"O que te frustra especificamente?" 

"Sempre? Já houve alguma vez que foi diferente?" 

"O que aconteceria se eles mostrassem?" 

"Confuso em relação a que especificamente?" 

"O que te impede?" 

"É errado para quem / de acordo com quem?" 

"Como você sabe que ele não liga para você?" 

"Como exatamente o tom de voz dela te deixa nervoso?" 

"Como o fato de não elogiar significa falta de amor?" 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Apostila Metamodelo de Linguagem, Instituto 
de Bem com a Vida 2020 
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As perguntas do Metamodelo fazem a “engenharia inversa” da linguagem, 

trabalhando a estrutura superficial para obter insight sobre estrutura profunda 

por trás dela. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluiu-se com esse artigo que o metamodelo é uma ferramenta 

essencial para colher informações, viabilizar definições e ressignificar 

expressões. O objetivo deste estudo foi compartilhar conteúdos que somam para 

comunicação organizacional em cooperativas segundo a Programação 

Neurolinguística através do metamodelo de linguagem em formato instrutivo que 

contribuem para alta performance nos resultados, que cabem para 

relacionamentos saudáveis nas organizações. Utilizando-se de pesquisa 

bibliográfica para o objetivo ser atingido foram foi apresentado conceitos de 

[PNL] e detalhamento do Metamodelo que visiona o autoconhecimento 

ampliando possibilidades de consciência, primeiro dos métodos pessoais de 

linguagem, convida o ser humano a observar os padrões que utiliza, reconhecer 

seus vícios de linguagem que dispersam ou distanciam relações. Importante 

destacar que enquanto colaboradores personalizam suas próprias realidades 

internas com as palavras que afirmam para si, o metamodelo desperta esse olhar 

interiorizado, para após tornar as expressões cada vez mais assertivas. Este é 

um convite para que cada colaborador concentre atenção a sua voz interior, ali 

estarão subsídios e respostas para infinitas possibilidades, livres de vícios ou 

sabotadores. As cooperativas, nos mais variados segmentos da economia, 

também precisam estar atentas às demandas de mercado e ao que se faz 

necessário aprimorar para fidelizar seus cooperados. Quando o assunto é 

comunicação, o Metamodelo aliado ao mundo organizacional contribui para que 

o indivíduo seja mais eficaz e bem-sucedido, com alta performance em 

negociações e decisões, uma vez que a ferramenta proporciona clareza, através 

dela tem-se um convite para avaliação e observação dos padrões habituais dos 

colaboradores e a linguagem utilizada. Conclui-se ao ter esse diagnóstico, que 

o uso do metamodelo remete a transformação e evolução das pessoas, e em 

formato natural a comunicação organizacional evoluirá proporcionalmente.  
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