
Modificando pensamentos 
automáticos



Descoberta guiada (questionamento 
socrático)

• Objetivo: trazer informações a consciência do paciente.

• Correlacionar pensamento, emoção e comportamento.

• Fazer perguntas como:

• Qual o significado disso?

• O que poderia acontecer então?

• O que isso quer dizer de você?

• O que isso quer dizer sobre as outras pessoas em relação a 
você?

O terapeuta guia os pensamentos permitindo a 

descoberta dos significados idiossincráticos que o 

paciente dá a situação.



Exame de evidências
• Verificar evidências prós e contra do seu

pensamento e buscar pensamento alternativos.

• Paciente minimiza ou otimiza dados disponíveis.

• Perguntas:

• O paciente tem todas as informações necessárias?

• As informações são confiáveis?

• Examinar a lógica do pensamento.

Anhtrax se pega no chão, portanto não posso 

mais tocar no chão.



Definição de termos (análise semântica)

• Pedir para a pessoa definir determinada afirmação:

• O que quer dizer ser um fracasso?

• O que significa não ser amado?

Os pacientes atribuem características pessoais aos 

seus rótulos e não consideram como uma circunstância 

sob a influência de muitas variáveis.



Análise de vantagens e desvantagens

• Perguntar:

• Vantagens e desvantagens de pensar de determinada
forma.

• Vantagens e desvantagens de se comportar de tal
maneira.

Colocação da situação em perspectiva

• Realiza o continuum (0-10) e faz comparações para 

que o paciente tenha uma melhor perspectiva.



Construir explicações alternativas
• Após a análise das evidências ou da identificação dos

PA’s e sugerir ou perguntar outros pensamentos
alternativos.

• Perguntar:

• Que outras hipósteses podemos ter nessa situação?,

• Há explicações alternativas?



Descatastrofização

• Mostrar que uma determinada situação não terá um
efeito devastador na sua vida.

• Qual o pior que pode acontecer?

Reatribuição
• Considerar todos os possíveis fatores causais de

uma situação em vez de se culpar.

• Estabelecer a nível de responsabilidade de cada
fator.



Ressignificação
• Dar um sentido racional (um outro sentido em vez

dos PA’s) a um determinado evento.

• PA’s: Coração acelerado é sinal de infarto.

• P. racional: é normal o coração bater rápido em algumas
circunstâncias.

Padrões duplos (dois pesos, duas medidas)

• Perguntar se os pacientes aplicariam as mesmas 

cobranças que fazem a si a outras pessoas.



Exame das contradições internas (Dissonância 
cognitiva).

• Frequentemente encontramos contradições entre o
que ele quer e o que é possível conseguir.

• Quero ser popular, mas não quer ser rejeitado.

• Não quero ser rica e comprar coisas caras, mas não quer
ser fútil.



Transformação de adversidades em vantagem

• Ver o que é possível tirar de
proveito de uma situação ruim
(pensar positivamente).

• Desemprego,

• Separação,



Seta descendente
• Fazer perguntas seguidas até chegar a crença

intermediário ou central.

• T: E se eles realmente não gostarem da sua fala?

• P: Daí não me respeitarão mais.

• T: Qual é o problema, se eles não lhe respeitarem mais?

• P: Se eles não me respeitarem, me sentirei mal.

• T: Por que você vai se sentir mal?

• P: Me sinto mal quando percebo que alguém não gosta de

mim.

• T: Por que precisa que todos gostem de você?

• P: Porque eu não gosto de mim, e preciso da impressão

positiva dos outros a meu respeito, como suporte.



Destacar e perguntar diretamente os pressupostos 
e as regras.

• O terapeuta pode indagar acerca das regras e 
suposições que o paciente afirma no decorrer do 
discurso.

• Eu tenho que..., eu devo..., eu tenho que...



Advogado de defesa

• O terapeuta pode instruir o paciente a imaginar-se como advogado de 
defesa de si mesmo formulando as seguintes perguntas:

• Que leis o réu infringiu?

• De que crime o réu está sendo acusado?

• Existem evidências incontestáveis contra o réu?

• O júri o condenaria?

• Quais seriam outras explicações para o comportamento do réu?

• O réu agiu como intensão maliciosa?

• Alguém mais é culpado ou compartilha da responsabilidade?

• Como o júri avaliaria as evidências?

• O júri te julgaria culpado ou inocente?



Dramatização de ambos os lados do 
pensamento

• O terapeuta faz uma dramatização no qual ele desempenhará o papel 
do pensamento negativo e o paciente faz o papel racional e positivo.



Distinção entre comportamento e pessoas

• Um erro comum do pensamento é igualar determinado 
comportamento a pessoa por inteiro.

• Utilizamos essa técnica para ajudar o paciente a distinguir enganos e 
erros do comportamento global.



Usando o comportamento para mudar o 
pensamento

• Muitas vezes o pa é verdadeiro e o paciente não está distorcendo a 
realidade. 

• Nesse caso contestar o pensamento pode não funcionar.

• Nesse caso o paciente deve usar a ação para iniciar a mudança 
adquirindo as habilidades necessárias.


