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Teoria do condicionamento: a origem

 A terapia comportamental baseia -se em duas teorias desenvolvidas no início 
do século XX: condicionamento clássico e condicionamento operante, 
desenvolvidas por Pavlov e Skinner, respectivamente. Evoluiu.

 É vista como um modelo que envolve a aplicação de princípios derivados da 
investigação na psicologia experimental e social para alívio do sofrimento 
humano, visando ao progresso do funcionamento do indivíduo. 

 Implica alteração ambiental e interação social, mais do que alteração dos 
processos corporais por meio de procedimentos biológicos. 

 Tem um objetivo fundamentalmente educativo, visto que as técnicas 
ensinadas propiciam ao paciente um maior autocontrole.

Ivan Pavlov, médico russo

1849-1936 Condicionamento clássico

John B. Watson psicólogo americano

1878-1958 Condicionamento metodológico



Teoria e Terapia Cognitiva

 Desenvolvida por A. Beck na década de 1960, a teoria cognitiva 
desdobrou -se em algumas vertentes (racionalista, construtivista), mas 
ainda é considerada a mais importante.

 Esse autor ressalta três níveis de crenças ou estruturas cognitivas: 
crenças centrais, crenças intermediárias e pensamentos automáticos

Aaron T. Beck, psiquiatra americano. 

1921- Terapia cognitiva comportamental

BF Skinner, psicólogo americano.

1904-1990 Behaviorismo radical



O que conta não é a vivência 
em si, mas o significado que o 
indivíduo dá a essa vivência, 
ou seja, como ele interpreta 

aquilo que acontece (A. Beck)



Teoria e Terapia Cognitiva: crenças

 Crenças Centrais: são ideias (globais, supergeneralizadas 
e absolutistas) mais centrais da pessoa a respeito dela 
mesma, do mundo e dos outros. 

 São desenvolvidas na tenra idade e influenciam 
fortemente na forma como as experiências vividas são 
interpretadas. 

 O acesso e o grau de dificuldade para modificá-las variam 
de paciente para paciente.



Teoria e Terapia Cognitiva: crenças

 Crenças Intermediárias: são baseadas nas crenças centrais 
e se apresentam na forma de regras ou suposições, 
introduzindo um componente comportamental. 

 São o resultado de processos de aprendizagem, confirmadas 
como consequência de determinadas ações.



Teoria e Terapia Cognitiva: crenças

 Pensamentos automáticos: coexistem com o fluxo normal de 
pensamentos. Comuns a todos nós, rápidos e involuntários, produzidos a 
partir de situações corriqueiras do nosso dia a dia. 

 Aparecem em forma de sentenças ou imagens, sendo mais bem 
reconhecidos e entendidos apenas quando a atenção é voltada para eles.

 Muitas vezes podem passar despercebidos e em geral são aceitos como 
legítimos, sendo que dificilmente merecem, por parte do indivíduo, 
exame de seu conteúdo. 

 A maior parte das pessoas não relaciona sentimentos desconfortáveis 
com pensamentos, e tampouco percebe que os pensamentos automáticos 
antecedem as emoções.



1. Uma pessoa cresce em ambiente familiar e desde os 06 anos, teve que 
cuidar dos irmãos mais novos, 
2. Era responsabilizado pelos machucados dos irmãos (qual criança não cai 
e machuca o joelho??) com a seguinte fala dos pais: “Você é inútil, nem pra 
vigiar seus irmãos serve…” 
3. Durante os anos, esta pessoa foi confirmando as crenças de ser inútil 
perante responsabilidades.
4. Na faculdade, quando ia realizar trabalhos de pesquisa, quando algum 
não dava certo, lembrava-se dos pais falando que era inútil e não servia 
para nada. 
5. Já adulta, sua crença de inutilidade estava formada, incrustrada e, 
portanto, acreditava que isso era uma verdade sobre seu ser.
6. Apareceu uma atividade em seu trabalho, onde foi escolhida como 
responsável, e vieram os pensamentos: “Nossa, e agora? Como explicarei 
para meu chefe, quando ele descobrir que isso não vai dar certo?”; “Não sei 
fazer isso…”;  “É agora que vão descobrir como sou inútil”.
7. Este indivíduo sentiu uma enorme tristeza e ansiedade (emoções).





Distorções cognitivas (1)

 A percepção dos eventos pode ser interpretada de forma errônea, em 
razão dos chamados erros de pensamento, ou distorções cognitivas:

 a) Catastrofização ou adivinhação: previsão negativa do futuro. 

 b) Pensamento dicotômico (tudo ou nada): visão de uma situação em 
apenas duas categorias em vez de em um continuum. 

 c) Desqualificação do positivo: experiências e elementos positivos não 
contam. 

 d) Argumentação emocional: algo parece ser verdade porque existe a 
sensação de que é.



Distorções cognitivas (2)

 e) Rotulação: colocação de um rótulo global sobre si ou sobre outros, 
sem considerar evidências. 

 f) Maximização e minimização: magnificação irracional do negativo e 
minimização do positivo. 

 g) Filtro mental ou abstração seletiva: foca -se a atenção em um único 
aspecto, sem considerar o contexto como um todo. 

 h) Leitura mental: tem -se a impressão de saber o que o outro está 
pensando. 

 i) Supergeneralização: conclusões radicais tiradas de uma situação e 
generalizadas para outras sem análise pertinente. 



Distorções cognitivas (3)

 j) Personalização: o comportamento ou a ação de outrem estão 
intimamente relacionados a quem o percebe. 

 k) Tirania do “eu deveria”: existem expectativas preestabelecidas para 
o comportamento do próprio indivíduo ou de outrem, e o não 
atendimento destas cria desconforto.

 l) Visão de túnel ou filtro negativo: veem -se apenas os aspectos 
negativos da situação. 

 m) Atribuição de culpa ou vitimização: a responsabilidade pelos 
sentimentos negativos é colocada em outrem.

 n) Comparações injustas: os eventos são interpretados à perspectiva de 
padrões irrealistas, com comparações a pessoas que estão em outra 
condição, confirmando a inferioridade de quem pensa. 



Distorções cognitivas (4)

 o) E se...?: as situações ou os eventos são sempre questionados, com uma 
resposta sempre geradora de insatisfação. 

 p) Foco no julgamento: avaliação de si próprio e dos outros, sempre em 
termos de bom/mau, superior/ inferior, em vez de apenas descrever, 
aceitar ou compreender a situação ou o evento



TCC: características básicas (1)

 A TCC parte do pressuposto que cognições, pensamentos e emoções 
estão entre os fatores considerados precipitadores ou mantenedores 
do comportamento. Tem as seguintes características básicas:

 1. Estilo terapêutico: diferente de outras formas de terapia. 
Pressupõe que o terapeuta possua uma série de habilidades e ideias 
sobre a intervenção específica. O profissional é mais do que alguém 
que escuta de forma ativa. Ele é ativo e trabalha com o paciente a 
fim de encontrar informações importantes que auxiliem na resolução 
do problema que este apresenta.

 2. Formulação psicológica do problema: é um “quadro” de por que a 
pessoa está vivendo os problemas daquela forma. Não se trata do 
diagnóstico, mas da compreensão de como as experiências são 
vivenciadas pelo paciente e seus significado.



TCC: características básicas (2)

 3. Relação colaborativa: paciente e terapeuta trabalham juntos para 
delinear a conceituação cognitiva. É um processo transparente em que o 
paciente é informado a cada passo do caminhar da descoberta.

 4. Sessões estruturadas: visam desenvolver e manter um componente 
colaborativo no tratamento. Devem ser absorvidas e internalizadas pelo 
terapeuta e depois divididas com o paciente. Sessões estruturadas 
auxiliam no uso adequado do tempo. Paciente e terapeuta dividem a 
responsabilidade por seu uso, enfatizando controle e planejamento, o 
que tende a reduzir distorções cognitivas e comportamentos automáticos 
que levam a emoções negativas. Espera -se que, a partir da estrutura 
observada na sessão terapêutica, o paciente possa colocar essa mesma 
experiência estruturada em seu dia a dia.



TCC: características básicas (3)

 5. Orientação de metas: paciente e terapeuta trabalham de forma 
colaborativa no desenvolvimento de metas, que podem ser revistas 
sempre que necessário. Quanto mais específicas forem as metas, mais 
úteis serão. 

 6. Exame e questionamento de pensamentos: ponto central da TCC, no 
qual, por meio de algumas técnicas e de vários recursos, o paciente é 
auxiliado a descobrir respostas mais adaptativas.

 7. Disponibilidade de técnicas: o curso da terapia é dirigido pela 
formulação do problema, que vai sendo desenvolvida e melhor 
compreendida ao longo do tempo. Para isso, quanto maior o número de 
técnicas disponíveis, melhores serão os resultados.



TCC: características básicas (4)

 8. O paciente aprende a ser seu próprio terapeuta: ao final do 
processo, o paciente deve estar apto para caminhar sozinho. O tempo 
que esse processo leva, ou o quão eficaz o indivíduo se sentirá, 
dependerá de cada paciente. As tarefas entre as sessões são um grande 
auxílio para que o paciente se perceba resolvendo alguns problemas 
sozinho. 

 9. Tarefas para casa: é importante que o paciente esteja disposto e apto 
para trabalhar entre as sessões, sobretudo se o tempo da sessão for 
limitado a um encontro semanal ou, ainda, em muitos casos, quinzenal. 
A tarefa de casa faz com que o processo de mudança se mantenha ativo 
e dá ao paciente a sensação de que é responsável por esse processo.



TCC: características básicas (5)

 10. Tempo limitado: há uma previsão de fim. A meta da terapia é que o 
paciente, se sentindo auto eficaz para enfrentar situações de risco, não 
se torne dependente do terapeuta. Essa meta deve sempre ser lembrada 
e retomada ao longo do tratamento.



Sessões: avaliação funcional e conceituação

 Feita nas primeiras três sessões, a avaliação inclui análise funcional e 
razões para busca do tratamento, tratamentos anteriores e história de 
vida com os marcos referenciais, apresentação do modelo cognitivo 
(psicoeducação), revisão da conceituação, estabelecimento das metas 
do tratamento e das regras no processo terapêutico. 

 A análise funcional supõe identificar crenças, pensamentos e 
sentimentos do paciente a respeito da situação, bem como 
circunstâncias e gatilhos que desencadeiam. 



Sessões: 1ª parte – 15´20´15´

 1. Dá boas-vindas ao paciente, deixando-o confortável. 

 2. Se for a primeira sessão, informa sua duração e estrutura em 
especial. Deve -se lembrar que esse tipo de conduta é parte 
importante para formação da aliança terapêutica. 

 3. Se não for a primeira, revisa os eventos acontecidos desde o último 
encontro e faz uma ponte para a sessão em questão, a fim de que o 
atendimento não vire uma “colcha de retalhos”. 

 4. Dá atenção aos problemas ocorridos durante as sessões a fim de 
tratá-los ou indicar quando serão abordados.

 5. Revê rapidamente os temas já abordados nas sessões anteriores.

 6. Estabelece, junto com o paciente, o tema central da sessão.



Sessões: 2ª parte

 A segunda parte da sessão é dedicada à exploração do tema central ou 
específico (p. ex., treino em assertividade, prevenção de recaída, 
como lidar com a ansiedade), selecionados segundo as necessidades 
do paciente para o atendimento em questão.

 Os temas centrais giram em torno de desenvolvimento da motivação 
para a mudança, desenvolvimento de um comportamento assertivo, 
forma de lidar com decisões aparentemente irrelevantes, treinamento 
de resolução de problemas, modificação do estilo de vida, forma de 
lidar com angústia e aumento das atividades prazerosas, retomando a 
prevenção de recaída e finalizando, então, o tratamento.



Sessões: 2ª parte

 Os temas específicos, aplicados em casos nos quais o terapeuta sente 
necessidade, incluem: lidar com depressão, alterações de humor, 
preocupação e ansiedade, desenvolvimento da autoestima, controle 
de impulsos, raiva e agressividade, lidar com situações traumáticas e 
de abuso, melhora dos relacionamentos interpessoais, aumento do 
compromisso com o tratamento, entre outros, que servirão para casos 
particulares.



Sessões: 3ª parte
 1. Deve estar atento para que tenha o tempo necessário de completá-la. 

 2. Faz um resumo da sessão (dos pontos principais e das conclusões) e 
prepara o paciente para o próximo encontro. Esse resumo pode ser feito 
pelo terapeuta ou mesmo pelo paciente. Caso o terapeuta comece 
resumindo nas primeiras sessões (treinando o paciente), é importante 
que esse procedimento, se mantido até o final do tratamento, tenha a 
concordância do paciente. 

 3. Solicita o feedback do paciente a respeito do tema central discutido 
na sessão. Deve-se encorajar uma resposta honesta. 

 4. Enfatiza os pontos importantes da sessão, lembrando que, no caso de 
perceber o paciente muito ambivalente, ainda existe tempo para 
trabalhar no aumento da motivação para a mudança. 

 5. Divide a responsabilidade sobre o que não foi devidamente abordado 
na sessão. Esse comportamento tem o objetivo de reforçar uma aliança 
colaborativa.



Síntese

 As evidências indicam que intervenções psicossociais que incorporam 
uma variedade de técnicas cognitivas e comportamentais apresentam 
melhor eficácia no tratamento. 

 No entanto, a prática da TCC é complexa. A eficácia do tratamento 
depende de fatores-chave: qualidade da intervenção, adesão e 
aliança terapêutica e domínio da técnica por parte do profissional 
envolvido



As linhas da Psicologia (1)

 Psicanálise

 Talvez uma das mais famosas linhas da psicologia, a psicanálise foi 
desenvolvida por Sigmund Freud ao final do século XIX. Para Freud, o 
ser humano é guiado por pulsões inatas que muitas vezes vão contra 
as regras da sociedade, de modo a causar grande angústia.

 É uma abordagem que trabalha com o inconsciente e as coisas que lá 
ficam: memórias traumáticas, desejos reprimidos, mecanismos de 
defesa, entre outros. É uma das primeiras linhas da psicologia e, por 
isso, uma das mais aclamadas e controversas.

 O tratamento na psicanálise busca trazer os conflitos inconscientes 
para o consciente de forma a não causar mais tanta angústia no(a) 
paciente.



As linhas da Psicologia (2)

 Psicologia analítica (Junguiana)
 A psicologia analítica surgiu da psicanálise, mas diverge dela em 

diversos pontos. Postulada por Carl Gustav Jung, a psicologia 
analítica trabalha com conceitos como inconsciente coletivo, 
individuação e arquétipos, dando bastante ênfase nos sonhos de 
pacientes.

 Os sonhos são uma maneira do inconsciente se comunicar com o 
consciente, mostrando claramente os conflitos que a pessoa vive —
por isso, são uma ferramenta de análise muito importante no processo 
terapêutico.

 A arte também teria este mesmo papel e, nesta abordagem, é 
utilizada frequentemente técnicas artísticas, como desenhos, 
pinturas, esculturas, caixa de areia, entre outras.



As linhas da Psicologia (3)

 Análise do comportamento (behaviorismo)

 O foco da análise do comportamento é o comportamento humano e 
suas variáveis. Esse tipo de terapia busca a modificação dos chamados 
comportamentos-problema, ou seja, comportamentos que uma pessoa 
pode ter que não são saudáveis ou são prejudiciais para sua vida.

 Para isso, o (a) terapeuta irá analisar todas as questões relacionadas 
ao comportamento-problema, como os antecedentes e as 
consequências diretas deles.

 A partir disso, irá traçar um plano de ação para que o 
comportamento-problema não ocorra, trabalhando com seus 
antecedentes, ou não seja reforçado pelas consequências.



As linhas da Psicologia (4)

 Gestalt-terapia

 Gestalt-terapia busca compreender o ser humano como um todo, 
seguindo a máxima de que “o todo é diferente da soma de suas partes”.

 Por isso, há um enfoque na busca pela congruência entre o pensar, sentir 
e agir. 

 Trabalhando com conceitos como figura e fundo, aqui e agora, a Gestalt-
terapia tem como objetivo aumentar a consciência do indivíduo em 
relação às suas próprias necessidades e o que fazer para atendê-las.



As linhas da Psicologia (5)

 Psicologia corporal (Reichiana)

 Uma abordagem relativamente desconhecida, a psicologia corporal tem 
enfoque em como os traumas e conflitos psicológicos ficam registrados 
no corpo.

 Trabalha-se com a fala do paciente em conjunto com um trabalho no 
corpo por meio de técnicas como exercícios de relaxamento, respiração e 
massagens, para que tais traumas e conflitos sejam trabalhados também.

 Apesar de ser uma terapia na qual o corpo tem uma grande relevância, 
não deixa de ser uma terapia na qual a palavra do (a) paciente tem muita 
importância. Há exploração da psique — e suas características individuais 
— através do corpo.



As linhas da Psicologia (6)

 Terapia sistêmica

 A terapia sistêmica é muito conhecida por trabalhar com casais e 
famílias. Isso porque essa abordagem foca muito no sistema em que a 
pessoa está incluída, pois considera que ele ajuda na manutenção dos 
sintomas da pessoa.

 Essa terapia trabalha muito com as dinâmicas familiares e as influências 
que elas têm, não apenas em suas relações interpessoais, como também 
em todas as esferas de sua vida.



As linhas da Psicologia (7)

 Psicodrama

 Uma abordagem criada por J.L. Moreno, que trabalha com 
dramatizações tendo como o intuito permitir ao paciente re-olhar
situações que foram vivenciadas de uma outra perspectiva, estimulando 
e ampliando a percepção de si e dos outros.

 Tem como base a criatividade e espontaneidade e resgatar o sujeito, que 
em meio à vivências vai perdendo a possibilidade de explorar vários 
olhares sobre uma mesma situação.



As linhas da Psicologia (8)

 Abordagem centrada na pessoa (Humanista/Fenomenológica/Existencialista)

 Há várias abordagens humanistas. A mais conhecida é a Abordagem Centrada 
na Pessoa (ACP), postulada por Carl Rogers. Em síntese, ela acredita que todas 
as pessoas têm em si o que é necessário para melhorar a si mesmas, precisando 
apenas de um ambiente propício para isso — o que se chama “tendência 
atualizante”.

 A ACP é uma terapia não-diretiva, ou seja, terapeutas priorizam a experiência 
emocional do sujeito para uma maior compreensão, não indicam como as 
sessões vão acontecer e exploram o que o paciente acha que seria mais 
apropriado para a situação.

https://cardioaziz.com.br/2020/07/04/quais-as-linhas-da-psicologia-e-qual-melhor-para-comecar-uma-psicoterapia/
https://minutosaudavel.com.br/linhas-da-psicologia/
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