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MATERIAL PARA PSICOTERAPIA I 

 

1) Aprendendo o ABC 

 

Terapeuta: Então, você namorava há 4 anos quando descobriu que seu namorado a traia. Isso é 

muito ruim para qualquer pessoa. Mas me pergunto, por que você sentiu-se tão mal a ponto de pensar em 

suicídio? Do meu ponto de vista ele provou não merecer sua dedicação. Você descobriu, encerrou o 

relacionamento e teve uma postura bem assertiva. 

 

Pessoa: Apesar de parecer forte, sou fraca, nenhuma pessoa jamais me levará a sério, por isso fui 

traída. 

 

Terapeuta: Como? Não entendi bem... Qual evidência você tem para tirar esta conclusão? É 

possível que ele a tenha traído por não se importar tanto com o relacionamento, ou por ter acreditado que 

seria melhor tentar com esta outra pessoa, ou ele já pensava em terminar e queria estar com outra pessoa 

antes... Etc. Isso não a torna fraca. 

 

Pessoa: A pessoa com quem ele ficava trabalhava de vendedora e sabia do nosso relacionamento, 

mas era decidida e por isso conseguiu ficar com ele. Eu, pelo contrário, nunca consigo lutar pelas coisas 

que quero. 

 

Terapeuta: É possível que independentemente da forma que você seja, ele prefira ficar com outra 

pessoa? 

 

Pessoa: Não sei... Mas é assim que eu me sinto. Triste. 

 

Terapeuta: Não, não sente... Pensa! É assim que você pensa! As pessoas sofrem mais pelo que 

pensam das coisas, do que pelas coisas em si. Você tem sofrido mais por se achar uma fraca, do que pelo 

fim do relacionamento. E pensar que é fraca, incapaz, ineficiente, e, por isso, descartável, é algo recorrente 

em sua vida; apesar de você ter evidências de que isso não é verdade. 

 

A principal característica da terapia cognitivo-comportamental é a importância dada aos 

pensamentos. Eles são estímulos para como nos comportamos e como nos sentimos. O primeiro passo da 

terapia é aprender a importância deles. Tudo que fazemos na vida é baseado no que pensamos, ou seja, 

nossas crenças internas. 

Tudo! A roupa que escolhemos na loja é baseada no que acreditamos que será bonito ou não. O 

curso que buscamos foi baseado no que acreditamos ser o melhor, ou oportuno. Quando não conseguimos 

nos livrar de um mau hábito é porque não nos acreditamos capazes disto. Tanto a motivação quanto o 

desanimo são produtos do pensamento humano. 

Contudo, o pensamento ocorre tão rapidamente, frações de segundos, parece tão etéreo, que a 

maioria das pessoas nem se dá conta do que está pensando. Tudo que percebem é: a situação é a 
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resposta emocional. Pensamentos nebulosos e recorrentes costumam ser ignorados no processo. Pode 

parecer difícil se convencer de que aquela voz fraca, dentro de nossas cabeças, possa ser culpada. 

Para resolver um problema, primeiro é necessário conhecer suas causas. Isso parece tão óbvio que 

não valeria a pena nem mencionar, mas às vezes ignoramos o óbvio e tentamos descobrir causas de 

maneiras muito confusas e desgastantes. E, quando chegamos a alguma hipótese, estamos 

demasiadamente cansados e acabamos por concluir que o problema não tem solução. 

Para os problemas emocionais também é preciso buscar a identificação correta das causas, caso 

contrário, desperdiçamos nossos esforços e não chegamos a lugar nenhum. 

Ou pior, estacionamos no sofrimento. 

Existem duas formas de procurar as causas do problema: 

Forma antiga onde, A (antecedente) representa o evento causador; situação na qual você se 

encontra; gatilho ambiental; qualquer coisa que deu início ao processo de reação. É o que uma câmera 

filmaria se estivesse gravando o momento. E o C (consequência) representa tanto suas emoções, Ce, 

quanto seus comportamentos, Cc. A antiga teoria, que é amplamente adotada, é que os As causam os Cs. 

A ――――――――——→ C 

A teoria de que A provoca C é tão difundida que ouvimos falar nela a todo o momento. Quantas 

vezes ouvimos alguém dizer: "Você me deixou furioso", "essa notícia me deixou deprimido", “isto me deixou 

triste”. Essa ideia pressupõe que algum A de fora fez com que sentíssemos certos Cs por dentro. É uma 

ideia tão universal que parece refletir a verdade, mas será mesmo? Bem... Não! O que acontece fora tem 

pouco poder sobre nós. São os sentidos (visão, audição, olfato, tato, paladar e propriocepção) que trazem o 

mundo para dentro de nós. Se cobrirmos nossos olhos e orelhas, o mundo externo desaparece, portanto 

seu efeito sobre nós seria mínimo. Se formos incapazes de distinguir um objeto, ele não poderá fazer-nos 

rir, chorar, fugir, dançar. O mundo externo não tem poderes mágicos, não pode se infiltrar em nosso cérebro 

e criar nossos sentimentos. Ele apenas espera, na escuridão dos sentidos, o momento no qual será 

reconhecido. 

A forma correta é a que se segue. É bastante simples e já foi repetida muitas vezes antes, mas é 

tão essencial que devemos pensá-la. 

 

A ――――――――——→ B ――――――――——→ C 

 

B (acredito, penso) representa cognições, crenças, esquemas e filosofias. 

Como você pode ver, acrescentamos uma letra: B. Ela representa nossas crenças a respeito da 

situação, bem como os pensamentos, imagens, fantasias, percepções, conclusões e interpretações. B 

representa principalmente nosso cérebro – como processa a informação bruta vinda de nosso sistema 

perceptivo, os sentidos, e organiza tudo em padrões, esquemas, temáticas e histórias. 

 

Exemplos: 

A: O chefe de Ricardo o chama a sua sala e o critica por ter atrasado a entrega de um relatório. 

B: Ricardo considera a crítica injusta, já que o computador está com problemas, e ele já havia 

informado ao chefe e ao setor de informática. 

C: Ricardo fica com raiva. 
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Podemos pensar que a crítica do chefe provocou a raiva de Ricardo, mas, na verdade o que conta é 

o que Ricardo pensou a respeito da crítica. Se ele tivesse considerado válida a crítica, sentir-se-ia triste ou 

preocupado. 

 

A: Marinalva olha para seu corpo refletido no espelho. 

B: Pensa que está gorda. 

C: Sente-se deprimida. 

 

Para que Marinalva se deprima, é necessário mais do que a imagem dela refletida, é preciso que, 

em primeiro lugar, Marinalva não somente concordasse que existe um peso ideal para mulheres (um padrão 

cultural que muda constantemente), mas também que tinha obrigação de se encaixar neste peso. E ainda 

que transpôs esta linha imaginária que divide o aceitável e o inaceitável. O reflexo do espelho não é nada 

frente a seus pensamentos. 

 

A: João teve dor no estômago. 

B: Pensa que pode ser câncer. 

C: Tem uma crise de ansiedade. 

 

Qualquer dor é processada pelo cérebro, quando nossos músculos doem, depois de uma corrida, 

podemos interpretar como sinal que o exercício fez efeito. É possível que a dor provocada pelo parto seja 

muito maior que a dor provocada por uma doença. No entanto esta última causa mais dano que a primeira, 

pois o cérebro interpreta as duas de maneira completamente diferente, uma traz a vida, já a outra pode 

destruí-la. A fórmula básica ABC é muito simples. Aplicá-la na vida, contudo, não é nada fácil. A maior 

dificuldade encontrada pelas pessoas é identificar o B exato. Muitas pessoas escolhem a primeira cognição 

disponível, embora esteja apenas vagamente conectada às suas emoções e passam a envolver esforços e 

energia na tentativa de mudá-la. Contudo é importante encontrar os vários Bs ligados aos problemas, e a 

partir daí buscar um B central. 

. 

A ――――――――——→ B ――――――――——→ Ce Cc 

B B B B B B B B B B B B 

 

A = Situação ativadora. 

Bs = Pensamentos que ocorrem ao longo da equação. 

Ce = Consequência emocional – o que sinto. 

Cc = Consequência comportamental – o que faço. 

 

O ABC é muito útil para entender como nossas emoções são evocadas pelos pensamentos e não 

pelas situações, entretanto, na prática os Bs são mais importantes que isso. Nunca paramos de pensar, as 

crenças não são somente ativadas pelos As, muitas vezes, elas estão presentes antes, durante e depois de 

uma situação ou consequência, assim como um efeito dominó. 
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Os Bs caracterizam-se não apenas pela linguagem não-verbal ou pelas imagens que criamos, mas 

por muitos outros tipos de pensamentos. Por exemplo:  

 

• Expectativas: “tenho de passar no vestibular!” 

 

• Auto-eficácia: “não darei conta disto!” 

 

• Autoconceito: “sou uma pessoa fraca, feia, triste e sozinha!”  

 

• Atenção: “todos que conheço têm alguém, menos eu!” 

 

• Memória seletiva: “meu ex-marido era uma ótima pessoa, ao contrario do atual!” 

 

• Atribuição: “meu pai é o culpado de tudo de ruim em mim!” 

 

• Avaliações: “não consigo suportar sentir tristeza!” 

 

• Autoinstrução: “não vou conseguir, não importa o quanto tente, melhor eu desistir.” 

 

• Estilo explicativo: “só bati nele porque a raiva tomou conta de mim.” 

 

• Cognição oculta: “não consigo dizer o que pensei na hora.” 
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2) TAREFA A 

 

Identifique o que é A (situação), B (pensamento) e C (consequência): 

 

Frases A B C 

O sol está quente lá fora.    

Perdi meu emprego.    

O chefe chamou-me a atenção pelo meu erro.    

Senti tristeza naquele momento.    

Fiquei morrendo de raiva.    

Acredito que ninguém gosta de mim.    

Penso que ela não me respeita.    

Bati o carro hoje.    

Fiquei frustrado (a) com o resultado.    

O trânsito.    

O vestibular será amanhã.    

Por medo, não fui fazer a prova do vestibular.    

A apresentação do trabalho.    

Foi amor que eu senti.    

Ódio, ódio, ódio demais.    

Chorei muito por isso.    

Por causa disso, bati a porta na cara dele.    

Meus amigos me chamaram para sair.    

Sou burro (a) mesmo, não adianta tentar.    

Parece-me que você está desconfiando de mim.    

Penso que fracassei, o jeito é tentar novamente.    

Vão pensar que sou um fracasso.    

Senti medo na hora.    

Fico tenso (a) na hora.    

Provavelmente ele ficará com raiva de mim.    

Eu não levo desaforo para casa.    

Não gosto de incomodar.    

Penso que não consigo me controlar.    

Tenho que me controlar.    

Minha esposa me abandonou.    
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TAREFA B 

 

Os exemplos a seguir descrevem sete situações A-B-C, só que os Bs não estão incluídos. Você 

deve adivinhar qual pensamento (B) deve ser incluído, de modo a conectar a situação (A) a emoção (C). 

Identifique o (A) e o (C) de cada situação e complete o (B). 

 

1. O chefe de Alfredo criticou-o por se atrasar. Alfredo ficou deprimido. 

 

 

 

2. Maria foi a duas sessões de terapia, mas desistiu, pois achou que não estava funcionando. 

 

 

 

3. Suzana tinha dor de estomago. Então começou a ficar com medo. 

 

 

 

4. Antônio foi multado por excesso de velocidade e ficou furioso. 

 

 

 

5. Jane ficou envergonhada quando amigos seus viram-na chorando em um filme romântico. 

 

 

 

6. Frederico ficou violentamente contrariado quando um balconista de loja pediu que se 

identificasse ao descontar um cheque. 

 

 

 

7. Camila ficou deprimida após Ricardo terminar o relacionamento. 
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3) AUTOMONITORAMENTO 

 

Para que o material dado a você na terapia possa ajudá-lo (a), o primeiro passo é aprender a 

identificar seus próprios A, B, C. Na prática, as pessoas identificam em primeiro lugar o C (consequência), 

depois o A (antecedente), e por último o B (pensamento). Tente, todos os dias, fazer: 

 

1. A 

 

B 

 

C 

 

2. A 

 

B 

 

C 

 

3. A 

 

B 

 

C 

 

4. A 

 

B 

 

C 

 

5. A 

 

B 

 

C 

 

Não pare por aqui, continue no verso. Quanto mais melhor! 
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4) Mudando-se B, muda-se C. 

 

Imagine que, enquanto você lê uma revista, você olha para baixo e vê uma cobra enrolada bem 

próxima ao seu pé. A menos que você seja um biólogo apaixonado por cobras, você ficará com medo. Os 

neurônios farão várias sinapses, enviando mensagens neuroquímicas que liberam substâncias endócrinas 

na corrente sanguínea. Estas substâncias estimulam os músculos das suas pernas e fazem com que você 

dê um pulo. Se alguém lhe perguntar o que houve, talvez só consiga apontar rapidamente, enquanto 

recupera o fôlego. 

A princípio parece que A gera C. Você vê a cobra, A, e sente medo, C. Mas digamos que venha 

alguém, pegue a cobra e lhe mostre que é de borracha, você ainda sentiria medo? Provavelmente não. 

Qual é a diferença? O A continua igual; você ainda vê a cobra próxima a você. A diferença na emoção é 

determinada pelo pensamento. Na primeira situação é provável que você tenha, instantaneamente, 

pensado: “É uma cobra de verdade. Pode ser venenosa. Pode me picar. Posso morrer”. Tudo isso num 

milionésimo de segundo. Na segunda situação você pensou: “É uma brincadeira. Que palhaçada!”. Logo o 

sentimento torna-se diferente. 

Agora, imagine que você está em uma lanchonete, e percebe dois colegas conversando e 

eventualmente eles olham para você. O sentimento vai depender da sua interpretação. Se você pensar 

"Que ruim, falando mal de mim, na minha presença" vai provavelmente sentir-se triste; se você pensar que 

estão planejando sua festa de aniversário, que está próximo, você se sentirá bem. Os As são sempre fixos, 

mas os Bs produzem diferentes sentimentos. 

Considere estes diferentes Cs, em relação ao mesmo A. 

A: Você marcou um encontro com um amigo, mas ele está uma hora e meia atrasado. 

B: Ele pode ter se envolvido em um acidente. 

C: Você fica com medo. 

B: Que grosseria, deixar-me esperando. 

C: Você pode ficar irritado. 

B: Ele me acha tão sem importância, que não vê razão para chegar na hora. 

C: Você fica deprimido. 

Continue... 

B: 

C: Você poderia ficar aliviado. 

B: 

C: Você pode ficar envergonhado. 

B: 

C: Você pode decidir esperar mais uma hora e meia. 

B: 

C: Você pode ficar apavorado. 

B: 

C: 

B: 

C: 
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5) Maria e o assassino 

Francisco, marido de Maria, não se encontrava em casa. Ela, por estar cansada de ficar sozinha, 

resolve sair. Convida Pedro por telefone, que diz não ter tempo para sair com ela, mas Maria insiste, 

entretanto, Pedro é inflexível. Maria desliga o telefone e, em seguida, liga para Ronaldo, que não atende. 

Resolve, então, ligar para José, que prontamente atende. Ela pede um encontro, mas José diz estar 

impossibilitado de sair e pede que Maria vá até sua casa. 

Maria, então, se apronta e sai. No caminho, encontra Camila e Daniela, ambas lhe avisam sobre um 

assassino que está fugindo da polícia e pedem para que ela não vá pela ponte, pois ele foi visto por lá. Com 

base nesta informação, Maria solicita que Camila e Daniela lhe acompanhem até seu destino, mas por 

terem outras atividades, elas se negam a ir. Maria decide ir só, mas, para ter segurança, opta em pegar um 

barco ao invés de atravessar a ponte. Ao chegar ao rio, pede a João que lhe leve de barco até a outra 

margem, mas ele diz ter encerrado o dia de serviço e se nega a levá-la através do rio. 

Maria decide ir pela ponte e consegue atravessar sem problemas. Ao chegar a casa de José entra e 

permanece lá por três horas, em seguida volta para casa. Quando está no meio da ponte, Maria é abordada 

pelo assassino e morre. 
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6) Questionamento Socrático 

 

Qual pensamento está passando pela minha cabeça? 

 

De 0 ate 10, quanto acredito nele? 

 

Como este pensamento faz eu me sentir? 

 

Que evidência tenho a favor e contra este pensamento? 

 

Estas evidências estão baseadas em fatos? 

 

Existe uma forma alternativa de ver a situação? Sim ou não? Qual seria? 

 

Como pensar desta forma vai ajudar-me a resolver o problema? 

 

Existe alguma coisa sobre a qual eu tenha certeza absoluta? 

 

Como eu tolero a incerteza em outras partes da minha vida? 

 

Uma coisa incerta significa necessariamente que será ruim? 

 

Estou esquecendo fatos relevantes ou centrando-me excessivamente em fatos irrelevantes? 

 

Estou superestimando o grau de responsabilidade que tenho para que as coisas caminhassem 

desta forma? 

 

Estou superestimando o grau de controle que tenho sobre a maneira como as coisas funcionam? 

 

E, se o pior acontecer, será tão ruim quanto o sofrimento que passo agora? 

 

E, se o pior acontecer, que diferença fará daqui 5 anos? 
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7) História de João 

 

Imagine que você vê um homem chamado João andando pela rua. Ele tem 40 anos, trabalha, é 

casado, tem filhos. Enfim, João é uma pessoa comum, na média, em todos os aspectos, nada excepcional, 

nada louco, nem mais neurótico do que qualquer outra pessoa. Ele é um vendedor em uma loja de carros, 

tem mulher e dois filhos. Às quintas-feiras, ele joga futebol com amigos e, aos sábados, ele anda de 

bicicleta com os filhos. Às vezes, João exagera na bebida nas festas de família e acaba dormindo no sofá, 

porém, não bebe sempre. Trata a maior parte dos assuntos de forma sensata. A vida sexual com a esposa 

é boa, embora, não seja tão intensa quanto no início. É um bom pai e passa mais tempo com os filhos do 

que a maioria dos pais, corrigindo-os sempre que necessário, e sempre elogia o comportamento exemplar 

deles. É razoavelmente popular. Tem o dom de se relacionar com os mais diferentes tipos de pessoas – 

seus colegas vendedores, o porteiro do prédio, os vizinhos... 

Agora imagine que fizéssemos um experimento com João. Imagine que tivéssemos descoberto a 

composição química exata de um pensamento, uma ideia, uma crença. Isso significa que teríamos 

descoberto a composição química de uma ideia como “a terra é plana”, e a composição química de uma 

ideia oposta “a terra é redonda”. Sabemos que tudo isso é pura fantasia, embora os pensamentos tenham 

uma representação física no cérebro, conseguidas por meios de substâncias químicas que passam de um 

neurônio a outro. Ainda assim, siga a fantasia. Então, imagine que tenhamos decomposto quimicamente 

milhares de pensamentos e os colocado dentro de uma seringa injetável. 

Digamos que gostaríamos de injetar um pensamento especifico em João – uma ideia, uma única 

crença, não um monte delas, apenas uma. Uma vez injetada, o pensamento instala-se. E não seria dito 

nada a João sobre o conteúdo da seringa. Escolhemos o seguinte pensamento, ao acaso. Digamos que a 

substância plantaria a ideia de que “para ser feliz, preciso que todos gostem de mim”, e o colocamos na 

seringa e conseguimos injetá-la em João, sem mais explicações. 

Então passamos a segui-lo. Por algum tempo, não notamos nenhuma mudança perceptível. Mas, se 

olharmos com mais cuidado, começamos a perceber que seus passos mudaram. Antes o passo era firme e 

decidido, agora parece mais hesitante. Ele se preocupa com o jeito como as outras pessoas estão 

caminhando e fica tentando imitá-las. Seguimos João pelo resto do dia e à noite. É sábado, e ele foi a uma 

festa na casa dos vizinhos com sua mulher. Ele gosta dessas festas e costuma ser um dos convidados mais 

populares. Não desta vez. Parece nervoso, não sabe com quem falar e fica lá, de pé, sem saber onde 

colocar as mãos. Um amigo pergunta a sua esposa se ele está se sentindo mal. Dois vizinhos seus estão 

tendo a discussão mensal sobre política e perguntam a João qual sua opinião. Ele responde “Bem, sempre 

existem dois lados para uma mesma questão e não se devem tirar conclusões precipitadas”. Os vizinhos 

olham para João com estranheza. Ele jamais fora tão inseguro. Simplesmente dizia o que pensava. Os 

vizinhos vão atrás de outra opinião, já que João ficou em cima do muro. 

Mais tarde, João e sua esposa vão para a cama. Ele quer fazer amor, mas não sabe como dizê-lo. 

Diz, pelo menos cinco vezes: “você sabe, se você estiver cansada, eu entendo”. Ela garante que está ótima. 

João, entretanto, sente-se desconfortável fazendo amor. Fica constantemente perguntado “você está 

gostando?”, e fica perguntando se é bom amante. 

Na manhã seguinte, João tem dificuldades no futebol, pois um colega pede para jogar em seu time, 

e, mesmo deixando o time desequilibrado, João o aceita. Seu time perde e ele se culpa de ter jogado mal. 



Diéferson Artur Brandão – CRP 04-42038 
diefersonpsicologo@gmail.com 

(31) 9743-2584 

12 

Se nos projetarmos para o futuro, notamos que João está passando por outras dificuldades. Está 

passando por problemas no casamento, desenvolveu disfunção erétil e há mais de um ano não faz amor 

com a esposa. Procurou um terapeuta, ao qual falou: “é como se eu ficasse assistindo minha própria 

performance”. 

João desenvolveu uma ulcera. Faz hora extra na loja para agradar o chefe, e não perder o emprego, 

já que suas vendas caíram. Por isso não joga mais futebol e não fica muito tempo com os filhos. Engordou e 

desenvolveu problemas de saúde. Não tem sido convidado para festas, pois faltou em várias por estar 

cansado. João procurou vários médicos, psicólogos, curandeiros e sacerdotes. Mas acabou abandonando 

os tratamentos fingindo ter melhorado. Enfim, percebemos que a vida de João ficou bem diferente, mas 

resta uma pergunta, por quê? 
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8) Distorções Cognitivas 

 

1. CATASTROFIZAÇÃO OU ADIVINHAÇÃO: predizer o futuro negativamente, sem levar em 

consideração outros resultados mais prováveis. Ex.: “Meu filho deve ter se envolvido em um acidente” (após 

20 minutos de atraso); “Vou ser demitido” (após atrasar-se 10 minutos, uma única vez). 

 

2. DESQUALIFICAR OU DESCONSIDERAR O POSITIVO: falar para si mesmo, sem razão, que 

experiências positivas, conquistas e qualidades não contam. Ex.: “Eu trabalhei bem aquele projeto, mas isso 

não significa que sou competente; eu tive sorte”.  

 

3. EMOCIONALIZAÇÃO OU ARGUMENTAÇÃO EMOCIONAL: tomar as emoções como prova de 

verdade: "Sinto medo, logo vou passar mal". Ex.: “Eu sei que trabalho bem, mas eu sinto que sou um 

fracasso já que fico ansioso”. “Sinto que ela não gosta de mim”. 

 

4. FILTRO MENTAL OU ABSTRAÇÃO SELETIVA: prestar atenção num pequeno detalhe, ao invés 

de ver o quadro por inteiro. Ex.: “Porque eu tirei uma nota baixa no boletim (que também continha várias 

notas altas), sou um péssimo estudante”.  

 

5. HIPERGENERALIZAÇÃO OU SUPERGENERALIZAÇÃO: chegar a um padrão abrangente que 

extrapola a situação em questão com base em um único evento. Ex.: (Porque não me sentir confortável na 

reunião) “Eu não tenho o necessário para fazer amigos”; “Fracassei no Enem, por isso nunca vou entrar na 

faculdade.” 

 

6. LEITURA MENTAL: acreditar que sabe o que os outros estão pensando, falhando em considerar 

outras possibilidades prováveis. Ex.: “Ele está pensando que eu sou um fracasso”. 

 

7. MAGNIFICAÇÃO/MINIMIZAÇÃO: ao fazer uma avaliação de si mesmo, de outra pessoa ou de 

uma situação, sem razão, aumenta ou diminua o referencial. Ex.: “Meu atraso é  irrelevante”; “Não tenho de 

tolerar seus atrasos”. 

 

8. PENSAMENTO POLARIZADO, TUDO-OU-NADA, PRETO-E-BRANCO OU DICOTÔMICO: 

perceber uma situação de forma dicotômica, em apenas duas categorias, ao invés de um continuum. Ex.: 

“Se eu não sou sucesso total, sou um fracasso”. “Ou gostam de mim ou me odeiam”. 

 

9. PERSONALIZAÇÃO: acreditar que os outros estão se comportando de determinada forma por 

sua causa, sem considerar outras explicações mais plausíveis para o comportamento. Ex.: “Ela foi 

indiferente comigo porque eu fiz alguma coisa errada.”; “Ela age assim só para me irritar.”. 
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10. OBRIGATORIEDADE (DECLARAÇÕES DO TIPO: “EU DEVERIA”): ter uma ideia precisa e fixa 

de como você e os outros devem comportar-se, superestimando os efeitos negativos de quando as 

expectativas não são satisfeitas. Ex.: “É terrível eu ter errado. Eu sempre devo fazer o melhor”; “Eu tenho de 

passar no concurso”. 

 

11. ROTULAÇÃO: fixar um rótulo em si mesmo ou nos outros ou em determinadas situações, sem 

considerar que as evidências podem levar a conclusões menos desastrosas. Ex.: “Ele é psicopata”; “Eu sou 

uma farsa”. 

 

12. VISÃO EM TÚNEL: enxergar apenas determinados aspectos negativos em uma situação. Ex.: 

“Meu filho não faz nada certo, está sempre perdendo suas coisas”; “Minha mulher está sempre reclamando 

de mim”. 
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TAREFA 

 

Identifique em qual esquema os pensamentos se enquadram melhor. 

 

Sou horrível, pois tenho pernas finas.   

Sinto que ninguém gosta de mim.  

Não sei jogar futebol, logo não me sairei bem em nenhum esporte.  

Tirei duas notas vermelhas, por isso sou burro.  

Se viajar sozinha, sofrerei um acidente.  

Vou repetir de ano e nunca mais conseguirei emprego.  

Qualquer pessoa tiraria 10 na prova, isso não significa que sou inteligente.  

Meu namorado se atrasa para me irritar.  

Meu chefe acha que sou capacho dele.  

Ou escolho uma boa profissão ou serei infeliz.  

Eu sou lerdo.  

Ele só me irrita. A vida dele é me irritar.  

Tenho que passar em um concurso público para me estabilizar.  

Tenho que arrumar um namorado para ser feliz.  

Ele pensa que eu não sei sobre seu desprezo por mim.  

Meus colegas de trabalho querem puxar meu tapete.  

Vou continuar aqui, pois todas as empresas são ruins.  

Sinto que minha mãe gosta mais da minha irmã.  

Tenho que colocar meu filho em primeiro lugar.  

Sei que minha ex pensa que sou um chato.  

Sou uma péssima mãe, pois ontem perdi a paciência com minha filha.  

Pensei que se eu me atrasasse você ficaria furioso comigo.  

Sou burra.  

Tenho de estudar muito, pois tenho de fazer uma boa prova.  

Se eu perguntar ele vai achar que estou interessada nele.  

Tenho de me controlar.  

Apesar dos meus diplomas, sou uma fraude, não sou tão inteligente.  

Tenho de fazer a escolha certa ou tudo dará errado.  

A professora é muito rígida comigo. Ela gosta de me ver sofrer.  

A raiva faz com que eu use drogas.  

Nada de bom acontece comigo.  

Qualquer um é promovido a gerente.  

Tenho medo de falar em público, pois todos irão me avaliar.  

Se ela está distante é porque fiz algo errado.  

Não consegui deixar de fumar um cigarro depois desse cafezinho.Vou 

comprar uma carteira para fumar ela inteira só de raiva. 
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Quando virem que jogo mal, todos rirão de mim.  

Tive um problema no emprego, já não vou conseguir dormir direito esta 

noite. 

 

Ter emagrecido somente esses gramas não significa nada. Só ficarei feliz 

quando atingir meu peso ideal. 

 

Estou com muito medo, por isso deve ser realmente perigoso.  

Não tenho mais problema com a cocaína, então não vai fazer mal eu dar 

uma cheirada uma vez ou outra. 

 

Alimento-me como uma porca.  
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9) Não fuja dos rugidos 

 

A filha de um missionário vivera nas planícies do Serengeti, na África. Criara-se em meio a hordas 

de leões e observara que seus membros mais velhos comportavam-se de maneira diferente, com relação 

aos membros mais velhos de outras espécies. Enquanto outros animais abandonavam seus velhos a morte, 

quando estes já não conseguiam mais cuidar de sua subsistência, os leões usavam seus velhos para ajudá-

los nas caçadas. 

A horda capturava antílopes e outros animais em um desfiladeiro, posicionando os leões jovens de 

um lado e os leões velhos, desdentados em sem garras, do outro. Os velhos leões rugiam, então, o mais 

forte que podiam. Ouvindo o rugido, os animais presos no desfiladeiro fugiam para o lado oposto ao rugido, 

caindo direto no meio dos leões jovens e esfomeados. 

A lição, para os antílopes, era muito clara, embora tenha sobrado poucos deles para aproveita-la. 

Se eles tivessem corrido em direção ao rugido, estariam salvos; mas estavam muito apavorados com o 

rugido. Fugindo do som do perigo, toparam com o próprio perigo. 

 

 

 

 

 

 


