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A TC é baseada no poder do pensamento 

positivo 
 A Terapia Cognitiva é baseada no “poder do 

pensamento realista”. Uma visão irrealisticamente 
otimista ode ser tão prejudicial e mal-adaptada quanto 
uma visão irrealisticamente negativa. Uma “abordagem 
Poliana” é, no mínimo, enganadora, e não auxilia o 
paciente a lidar  de forma eficaz com os problemas reais 
encontrados na vida. O objetivo da Terapia Cognitiva 
não é o pensamento positivo, mas a correção dos 
pensamentos distorcidos ou disfuncionais, promovendo 
formas mais adaptativas de lidar com os problemas 
reais.



A Terapia Cognitiva É SIMPLES E APENAS UTILIZA O 
SENSO COMUM

 Embora a teoria que embasa a Terapia Cognitiva 
pareça simples e fácil de entender, a prática da 
Terapia Cognitiva é menos fácil. As pessoas são 
complexas, e intervenções efetivas podem ser bem 
complicadas, apesar da relativa simplicidade da 
teoria. Embora o senso comum possa ser utilizado, 
na maior parte do tempo a dupla terapêutica tem 
muito trabalho em desvendar as complexas 
interações cognitivo-afetivo-comportamentais do 
paciente. Além do mais, o terapeuta cognitivo precisa 
ser um bom estrategista.



A Terapia Cognitiva CONVENCE AS PESSOAS A SAIR 
DOS SEUS PROBLEMAS

 A Terapia Cognitiva não comunga do estilo 
argumentativo utilizado no modelo racional-emotivo-
comportamental de Albert Ellis, em que as crenças 
irracionais dos pacientes são debatidas e contestadas. 
Apesar das similaridades teóricas entre os dois 
modelos, a Terapia Cognitiva aplica a descoberta 
guiada, e não o debate. Na Terapia Cognitiva, o 
terapeuta guia o paciente para que ele próprio faça 
descobertas, ao observar criticamente suas distorções, 
diminuindo, assim, suas resistências e estimulando o 
desenvolvimento de habilidades necessárias para 
futuramente analisar por si mesmo seus problemas.



A TEORIA COGNITIVA DA PSICOPATOLOGIA PROPÕE QUE 
OS PENSAMENTOS NEGATIVOS DISTORCIDOS CAUSAM A 
PSICOPATOLOGIA

 Embora os pensamentos distorcidos façam parte do 
ciclo vicioso da psicopatologia, eles não são o único 
fator importante. Os desequilíbrios bioquímicos, os 
eventos de vida e as relações interpessoais são 
elementos que interagem formando a 
psicopatologia. Os ciclos que perpetuam os 
transtornos podem iniciar-se em qualquer ponto, 
mas, uma vez iniciados, as cognições têm um papel 
importante e são uma possibilidade de intervenção 
valiosa.



A Terapia Cognitiva IGNORA 
EMOÇOES

 Embora as cognições sejam o alvo 
principal da Terapia Cognitiva, o 
sucesso terapêutico é medido pela 
correspondente melhora na emoção e 
no comportamento. Por vezes, a forma 
mais adequada de examinar os 
pensamentos é pela emoções. 



A META DA Terapia Cognitiva É ELIMINAR AS 
EMOÇOES

 A meta da terapia cognitiva é ajustar a emoção à situação e 
ajudar o paciente a ser capaz de lidar adaptativamente com a 
emoção. Nos transtornos emocionais, o indivíduo geralmente 
está “inundado” de emoções, razão mesma pela qual ele 
apresenta  o transtorno; o paciente é tomado pela emoção que 
não consegue pensar sem distorção. Na Terapia Cognitiva, o 
objetivo é o equilíbrio emocional, não a supressão da emoção. 
Em muitas situações, o objetivo é regular as reações 
emocionais exageradas; por outro lado, em pessoas rígidas, 
supercontroladas, que não expressam emoções, o produto final 
será a capacidade de entrar em contato com suas emoções, 
mesmo que tal problema não fosse reconhecido e não estivesse 
na lista de problemas original.



A Terapia Cognitiva É A APLICAÇÃO DE UMA 
VARIEDADE DE TÉCNICAS

 A Terapia Cognitiva desenvolveu uma ampla 
variedade de técnicas específicas e também 
emprestou-as livremente de outras terapias. 
No entanto, o profissional que focaliza apenas 
a aplicação de técnicas como se fosse um 
livro de receitas não estará sendo eficaz. O 
uso estratégico das intervenções terapêuticas  
deve ser embasado na conceitualização do 
caso, isto é, no entendimento cognitivo do 
paciente e da sua problemática específica. 



A TERAPIA COGNITIVA IGNORA O PASSADO E SE 
INTERESSA APENAS PELO PRESENTE

 É mais adequado dizer que a Terapia Cognitiva 
presta atenção no passado tanto quanto 
necessário. Sempre se investiga, na história do 
sujeito, quando se estabeleceu, a partir de que 
experiências, a forma de interpretar os eventos 
atuais. As experiências prévias representam a 
fundação dos problemas focalizando 
primariamente o presente. O foco não é tanto o 
que foi, mas o que é e o que mantém ou reforça 
o comportamento disfuncional.



A Terapia Cognitiva É SUPERFICIAL

 A afirmação pressupõe que a Terapia Cognitiva se ocupa apenas 
das cognições que estão na superfície, os pensamentos 
automáticos, negligenciando o tratamento das crenças 
subjacentes aos PA e das crenças nucleares. A Terapia Cognitiva 
não se propõe a trabalhar automaticamente mudanças maiores 
de personalidade, a não ser que essa seja ou venha a ser a 
meta de quem busca o tratamento. A Terapia Cognitiva pode 
trabalhar mais na superfície ou mais profundamente, 
dependendo dos objetivos do indivíduo e dos problemas a serem 
tratados e o paciente é quem toma a decisão final  sobre o grau 
de mudança que quer atingir. É verdade que a Terapia Cognitiva 
focaliza a aquisição de metas específicas do paciente, e o que 
parece uma mudanças superficial para quem  vê de fora pode 
significar grandes mudanças para o paciente.
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