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O MAPA NÃO É TERRITÓRIO  

 

       Richard Bandler e John Grinder (1976) escreveram: os seres humanos vivem em um "mundo real". 
Porém não operam diretamente nele. Usamos mapas do mundo que guiam os nossos comportamentos. 
Estes mapas (modelos de mundo) sofrem os três processos da modelagem humana que são a 
generalização, a deleção e a distorção. Portanto os mapas são diferentes do território que representam. 
Quando as pessoas vêm para a terapia expressando dor ou insatisfação, as limitações que experimentam 
são tipicamente de suas representações do mundo e não do mundo em si.  
 
       Nós criamos os nossos mapas neurológicos do mundo quando usamos os nossos sentidos. Captamos 
as informações por meio dos nossos receptores sensoriais (olhos, ouvidos, pele, etc.) Assim que a 
informação é captada, é traduzida em forma neuro-elétrica. E de neurônio a neurônio a "informação" chega 
ao cérebro, onde é transformada na sua forma bioquímica. Temos a impressão de "imagens, sons, 
sensações, cheiros, sabores, equilíbrio, etc." A impressão fenomenológica da interação de nossos olhos, 
ouvidos e pele com o mundo só existe como representação do mundo, não o mundo em si. 
Verdadeiramente, não operamos diretamente no mundo, mas indiretamente, via nossos mapas e mapas 
dos mapas.  
 
       Qual o significado dos mapas em nossas experiências? O que eles representam de fato? Toda a 
diferença do mundo. No modelo da Programação NeuroLingüística (Bandler e Grinder, Dilts) identificaram 
como os nossos mapas neurológicos e os mapas lingüísticos interagem para criar a estrutura de nossa 
experiência subjetiva.  
 
       Quando aparecem os problemas, os conflitos e o estresse na vida das pessoas? Aparecem 
primariamente da discordância entre os nossos mapas internos de realidade e o território que representam. 
Os mapas que usamos para nos orientar simplesmente não são adequados quando não podemos ir onde 
desejamos ou experimentamos o que não queremos experimentar. Esta discordância pode refletir vários 
tipos de problemas de mapeamento.  
 
1- Mapa impreciso  
       A discordância pode aparecer quando temos um mapa que imprecisamente representa o território. 
Ninguém pode ou tem um mapa perfeitamente traçado. Todos os mapas sofrem generalizações, deleções e 
distorções, assim os mapas têm vários graus de imprecisão. Nem a imprecisão por si só faz um mapa que 
não valha a pena. Algumas imprecisões podem nos servir muito bem. Mapeando problemas, aparecem os 
mapas imprecisos de fato em áreas criticas, os quais por sua vez nos desorientam. Portanto falta um mapa 
que forneça uma boa orientação.  
 
2. Mapa inadequado  
       Todos os nossos mapas sofrem vários graus de inadequação. Quando viajamos podemos usar vários 
tipos de mapas: o geográfico, o rodoviário, o topográfico, etc. cada um oferecendo diferentes níveis de 
adequação para diferentes tipos de propósito e finalidades. Um mapa topográfico pode ser adequado para 
escalar uma montanha e provavelmente inadequado para achar a estrada de volta para casa.  
 
3. Mapa distorcido  
       Algumas vezes um mapa simplesmente está todo errado. Pode indicar uma estrada que não existe ou 
uma estrada que não leva a lugar nenhum. Imagine procurar uma coisa que não existe como a fonte da 
juventude eterna. Tem gente que acredita nisto piamente.  
 
"... os comportamentos de um ser humano, não importa o quão bizarros possam parecer, mas fazem 
sentido quando vistos no contexto em que foram gerados. São as escolhas fornecidas por um mapa 
particular de mundo. " L. Michael Hall  
 
       O que controla a qualidade e a riqueza de nossos mapas? Certamente a nossa habilidade para 
manipular símbolos ou seja de criar modelos. Nas supergeneralizações, criamos limitações (eliminando 



CLÍNICA UPTIME  
TRATAMENTO DA DOR E PROBLEMAS EMOCIONAIS 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
AV. BANDEIRANTES, 515 – FONE (43) 3324-3303 – LONDRINA (PR) 

(anexo a Clínica de Alergia Respiratória) 
www.pnl-uptime.med.br  

escolhas alternativas) de como podemos agir no mundo. Geralmente supergeneralizamos quando fazemos 
regras para viver e falhamos em contextualizá-las: Não expresse sentimentos. Homem não chora. Também 
supergeneralizamos vendo coisas em termos de tudo ou nada: Ninguém me dá descanso.  
 
       Criamos mapas limitados (em qualidade e riqueza) pela omissão ou deleção de informações e das 
dimensões do mundo. Filtramos as representações, as idéias, os conceitos, os entendimentos, etc. que 
poderiam nos enriquecer e que fariam a diferença em perceber e agir. Vivemos no mundo sem uma 
estratégia que nos permita resolver os conflitos de maneira respeitosa. Explorando novas opções, 
inventando novas idéias, atravessar o passado, etc. Muitas vezes fazemos deduções por meio de vários 
critérios, coisas que nem mesmo percebemos.  
 
       Manipulamos os símbolos pela distorção. Assim podemos enriquecer nossas vidas (através da 
fantasia e da imaginação criativa) e podemos também nos limitar quando distorcemos o mundo via crenças 
sobre causas e significados: "Ele me faz sentir medo quando grita comigo."; "Ela não olha para mim quando 
estou falando, sei que ela pensa que sou estúpido."; "Eu nunca esquecerei que me machucou."; "As 
pessoas nunca mudam."  
 
       Os processos de traçar mapas atuam em conjunto; generalizamos uma regra a qual omite as 
informações que, por sua vez, nos impedem de atualizar os nossos mapas. Podemos impedir novas 
informações, corrigir partes do mapa que julgmos ser incorreto ou podemos usar novas informações 
corretivas.  
 
       Assim, pagamos o preço dessa paz, segurança e conforto, enquanto vivemos com um mapa "rígido e 
fechado", cada vez mais e mais desatualizado e irrelevante nos dias de hoje. A melhor maneira de se guiar 
através do mundo nem sempre é por meio da mudança de ambiente ou contexto. Um mapa rígido 
geralmente não nos serve muito bem. Somente ficará fechado às novas informações, limitará as nossas 
escolhas e gerará perspectivas desencorajadoras.  
 
       Se os problemas, os conflitos e o estresse humanos repousam em nossos mapas, então o ser humano 
é a solução. Se podemos refazer os nossos mapas que necessitamos, desenvolveremos um guia melhor 
para governar os pensamentos, os sentimentos as ações. Se nossos mapas cognitivo-emotivos nos 
orientam erradamente no mundo das coisas, das pessoas e das tarefas, vem junto a esperança de 
reestruturar nossas cognições, isto é, nossas crenças, valores, entendimentos, paradigmas, etc. Assim, 
podemos adotar um novo mapa para oferecer maneiras adequadas de se orientar no mundo.  
 
       A Programação NeuroLingüística oferece um modelo enriquecedor e transformador dos modelos de 
mundo. Se você quiser... apenas se você quiser, existe a magia nos seres humanos. 

 
 
 


