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Este caderno de bolso foi elaborado pen-
sando em todos que amam a Psicologia.

Desde os que ainda estão na graduação 
até os que já trabalham diariamente nes-
se universo fantástico que é a prática des-
te mundo encantador.

Ao final de cada capítulo, você terá seu es-
paço para evoluir, anotar, escrever, apra-
zar e registrar o que você quiser.

E quando precisar de um guia prático, 
basta buscar no sumário a sua necessid 
de e conferir.

Este pequeno livro de bolso pretende dar 
ferramentas para que se possa adquirir 
recursos em momentos em que a mente 
falha e se trava por diversos motivos. que 
você faça um excelente proveito.
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INTRODUÇÃO

Ao sair da faculdade, diversas dúvidas 
acometem a cabeça do jovem profissional. 
Onde trabalhar? Como? Quando? Em que? 
São questões que atormentam e atrasam a 
carreira de quem quer seguir adiante tornan-
do o caminhar ainda mais difícil. 

As formações acadêmicas não preparam 
os alunos para o mundo intenso do empreen-
dedorismo e da prática, deixando esses en-
cargos para a empresa que o contrata, e mui-
tos empregadores reclamam da inexperiência 
dos novos contratados. Forma-se, então, um 
ciclo vicioso que paralisa ou atrasa a vida pro-
fissional daquele que anseia por experiência e 
remuneração. 

No mundo da Psicologia sempre existem 
novas indagações constantes, e uma que ator-
menta muitos estudantes e profissionais é: 
Quais temas podem servir de parâmetro para 
uma sessão que às vezes não evolui de forma 
alguma? O que fazer quando um paciente se 
mostra pouco entusiasmado com a sessão e 
tem dificuldades de argumentação ou mani-



festar dores e sentimentos? Como lidar com 
o silêncio, a falta de assunto, ou simplesmente 
um nervosismo diante da situação terapêutica?

A sessão estruturada é uma ferramenta 
utilizada por várias linhas de Psicologia e per-
mite ao psicólogo tanto formular um projeto 
terapêutico que traga ao paciente maior en-
volvimento na terapia, quanto melhorar o foco 
do terapeuta no sentido de aperfeiçoar a me-
lhora do contratante.

Ao estruturar seu trabalho através de te-
mas pertinentes, o terapeuta pode chegar a 
conclusões efetivas e assertivas sobre o de-
senvolvimento emocional daquele que está na 
outra poltrona e que anseia uma melhora que 
elimine, ou pelo menos diminua, suas dores. A 
sessão estruturada pode ser útil mesmo para 
aquelas abordagens que preconizam uma li-
berdade maior de pensamento do paciente, já 
que, até em contextos menos estruturados, às 
vezes trazer um tema específico pode desen-
cadear uma série de conteúdos latentes. 

Este livro chega com missões. A primeira é 
quebrar um gelo sempre desconfortável que 
ronda os consultórios, fazendo algumas ses-
sões perderem o ritmo e fraquejarem em uma 
evolução que é sempre muito importante para 
quem toma a decisão de buscar tratamento.

A segunda é possibilitar um campo de es-
tudos abrangente no qual o novo iniciado em 
Psicologia vai ter que se perceber, assim como 
os seus prováveis pupilos, amplamente neces-
sitado de evolução constante e paulatina por 



meio de um processo leve e melhorador (por 
que não dizer, até divertido?).

A terceira é a possibilidade de experimen-
tar novos recursos, técnicas e trejeitos trazen-
do ar fresco a um campo às vezes tomado de 
estratégias iguais que não avançam no senti-
do de tornar fluida a relação entre paciente e 
terapeuta. Ou seja, ter um plano B que possa 
ser colocado em prática sempre que as pri-
meiras ideias falharem por algum motivo.

Que possamos então seguir em frente 
numa Psicologia que avance, tanto no conta-
to humano, que jamais deixará de ser impor-
tante, mas também em resultados e reflexões 
cada vez mais animadoras para que possa-
mos criar um mundo em que se entenda mais, 
se escute mais, fale mais e, ao fazer tudo isto, 
reflita. Que novas missões sejam buscadas e 
que cada vez mais os objetivos se tornem cla-
ros e promissores. 

Afinal de contas, até mesmo na Psicologia, 
para efetivarmos os resultados que queremos 
em nós e no outro, missão dada tem que ser 
missão cumprida.

Quando a dor de não estar vivendo for maior 
do que o medo da mudança, a pessoa muda.

(Freud)



SOBRE TÉCNICAS,  
MÉTODOS E PROCESSOS

A psicologia é um campo fértil na busca 
por estimular melhoras. A inventividade e a 
busca por melhorias em técnicas de aborda-
gem em consultórios de psicologia é uma ob-
sessão na área.  Esses profissionais são inven-
tivos e criam constantemente novas formas de 
aferir resultados e buscar a constância do que 
era antes apenas algumas variáveis. Todos os 
dias somos bombardeados com apetrechos 
diversos que nos abrem um leque quase infi-
nito no buscar melhoras ou curas. O cuidado 
é primordial. Afinal, uma avalanche de proce-
dimentos pode deixar quem busca por cura 
confuso, porém não tentar algo novo pode tra-
zer uma estagnação que nunca é bem-vinda 
aos consultórios.

As técnicas, métodos, processos e proce-
dimentos visam obter um resultado. Esse so-
matório virá através de um conjunto de ações 
premeditadas e estruturadas as quais mos-
trarão algo que almejamos ver, tanto positi-
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va quanto negativamente. E são inerentes ao 
nosso cotidiano, pois esses recursos são vas-
tos, podendo ser utilizados nas artes, ciências, 
tecnologias ou afins. A grande verdade é que 
podemos nos utilizar desse meio para obter 
conhecimentos mais aprofundados em qual-
quer situação. 

Partindo dessa premissa, creio ter uma 
ótima informação para os que leem este li-
vro. Alguns destes 52 temas com suas espe-
cificidades podem vir a ser uma técnica em 
potencial que, tendo seus meandros estrutu-
rados, podem contribuir de forma profícua ao 
tratamento. Em em alguns desses temas exis-
te a possibilidade real de criar uma estrutura, 
montar os passos, entender o que pode ser 
extraído e especificar novos resultados.

A possibilidade que este livro traz não é 
apenas lúdica, mas científica. Não a de tentar 
novas possibilidades apenas, mas, por meio de 
uma sessão interativa, colher informações de 
um jeito que pode ser menos doloroso. Tudo 
ok que a terapia, muitas vezes, é sinônimo de 
dor, mas, se pudermos colocar um pouco de 
conforto em algumas sessões, porém com a 
mesma eficácia, ganhamos todos no processo.

Dois cuidados são primordiais. O primeiro 
é que mesmo que essa coleção de livros tenha 
como mote cinquenta e duas semanas, o tem-
po de um ano de tratamento, o terapeuta não 
precisa ter a ânsia de fazer um tema semanal. 
Tudo tem seu tempo, sua hora, e em muitos 
casos ele vai perceber que uma única inter-



venção é capaz de resolver algumas questões. 
Fazer com que cada sessão seja impregnada 
de novas situações sem absorver as anteriores 
pode ficar cansativo. E, em vez de a judar, dei-
xar o paciente perdido.

O segundo cuidado é no sentido de caute-
la. Lembrar que lidamos com vidas humanas, 
e que toda e qualquer experiência deve ser 
feita com o máximo de prudência. A aplicação 
de qualquer técnica, processo, procedimen-
to ou até mesmo tema deve ser realizado de 
forma cirúrgica, assertiva, observando o que 
o corpo fala e principalmente o que ele não 
diz. Ao proceder qualquer intervenção, deve-
-se perceber se é a hora. Ter a percepção se 
vai ter resposta positiva do analisado. Princi-
palmente, se existe a possibilidade de extrair o 
que se almeja. Do contrário, retroceder. Existe 
mais sabedoria em saber o momento exato 
de dar dois passos para trás que a teimosia 
incessante em achar que tem que ir sempre 
para frente. 

Não somos apenas o que pensamos ser. Somos 
mais; somos também o que lembramos e aqui-
lo de que nos esquecemos; somos as palavras 
que trocamos, os enganos que cometemos, os 
impulsos a que cedemos, sem querer.

(Freud)



MARCO ZERO –  
A ANAMNESE

Anamnese
Substantivo feminino
Lembrança pouco precisa; reminiscência, 

recordação.
Na Filosofia platônica, rememoração gra-

dativa através da qual o filósofo redescobre 
dentro de si as verdades essenciais e latentes 
que remontam a um tempo anterior ao de sua 
existência empírica.

Na Psicologia, o ponto de partida, o marco 
zero que pode colocar o terapeuta a par de 
todas as recordações e reminiscências conti-
das na explicação acima. A anamnese ainda 
possibilita mais ao psicólogo: um aprofunda-
mento do caso. Uma abertura da Caixa de 
Pandora que muitas vezes vem lacrada por 
todos os lados.

A Psicologia se baseia na fala, em alguns 
casos até em alguns silêncios, mas em um pri-
meiro momento é de suma importância esse 
contato formal para busca de dados. É bastante 



pertinente um primeiro encontro em que esse 
possível paciente fale sobre dores, dúvidas e in-
certezas. Sobre os motivos que o fazem sair de 
uma zona de conforto para enfrentar um am-
biente novo. E também para criar um clima mais 
ameno para o enfrentamento desse novo ciclo. 

Existem diversos modelos de anamnese, 
com diversas informações que podem agra-
dar qualquer linha de terapia possível. Até 
mesmo porque todos os modelos podem e 
devem sofrer alterações de acordo com cada 
visão - dependendo do paciente ou do objeti-
vo do processo terapêutico.  De modo estrutu-
rado ou semiestruturado, é sempre viável (na 
verdade, bastante necessário) que se coloque 
um pouco do seu olhar nesse momento. 

As perguntas não devem seguir um senso 
de curiosidade apenas, mas precisam aden-
trar o universo do outro com informações que 
tornem ainda mais fluido o desenrolar da te-
rapia. Informações que coloquem total sentido 
na demanda que o outro traz. Mesmo quan-
do o silêncio insiste em prevalecer, devemos 
observar os detalhes. Os tiques, tudo que de 
forma, inclusive espontânea, vai prevalecer no 
questionário. 

Deve existir acima de tudo uma prepara-
ção para esse momento. Retificando, a prepa-
ração é constante e se impõe com antecedên-
cia a todos os momentos. Alguns psicólogos 
defendem a tese de que a anamnese já come-
ça no primeiro contato, por telefone ou qual-
quer outro meio. Oportunidade em que pode-



mos, por meio de uma conversa acolhedora e 
pragmática, já obter algumas impressões. 

Em algumas situações em que o contato 
não é feito pelo provável paciente, as respos-
tas podem parecer desconectadas, sem sen-
tido, ou até mesmo incoerentes com o caso. 
Mesmo assim, não devem ser descartadas, 
pois podem servir como visualização do que 
vem se enfrentando ao redor. 

É preciso ser leve, tornar o clima descon-
traído. Quem nunca esteve em um consultório 
acha que vai passar por um questionário que 
vai levar direto a um pelotão de fuzilamento. 
É preciso desfazer o mito. Munir-se de infor-
mações que a judem o tratamento é impres-
cindível, mas é importante não querer saber 
tudo no mesmo dia. Nem Roma foi feita de 
uma vez! Com o tempo perceber-se-á que 
muita coisa virá no falar. Sem pressas ou so-
bressaltos. Se o terapeuta ganhar a confian-
ça do paciente, tudo o que for de fato impor-
tante lhe será revelado.

Um dia, quando olhares para trás, verás que os 
dias mais belos foram aqueles em que lutaste. 

(Freud)



SOBRE MELHORAS  
E CURAS
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Todos os dias, inúmeras pessoas chegam 
aos consultórios com um desejo muito simples: 
CURAR-SE. O que para o psicólogo representa 
uma longa e trabalhosa jornada é visto como 
algo muitas vezes simples pelo paciente.

Em uma realidade cada vez mais cruel 
em que somos obrigados a todo o momento 
a abrir mão de nossas dores para enfrentar a 
selva de pedra, esse vazio existencial às vezes 
se avoluma e nos engole por completo. E nes-
se momento precisamos do curador, do profis-
sional que, em nossas mentes, não vai apenas 
tratar, mas levar toda dor embora.

Isto se vale por um pensamento de que 
somos formados e preparados para resolver 
qualquer situação por mais complicada que 
seja. Nessa ideia, às vezes o outro lado se es-
quece de que o esforço tem que ser conjunto 
e os dois vão ter que remar unidos no mesmo 
barco. 
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O processo de anamnese já pode servir 
para criar algumas reflexões e incentivar o 
outro a encarar a terapia com responsabilida-
de e foco. Nesse momento, pontuar a dualida-
de da relação e o esforço conjunto pode ser 
interessante para criar empatia e entusiasmo. 
E também para colocar os pontos nos “is”, dei-
xar claras as dificuldades e também as possi-
bilidades. 

Uma pergunta que pode produzir boas 
reflexões é: VOCÊ, PARA SE CURAR, ESTÁ DIS-
POSTO A ABRIR MÃO DE TODOS OS PENSA-
MENTOS E SITUAÇÕES QUE TE FIZERAM ADO-
ECER?

Uma pergunta extremamente simples, 
que inclusive pode ser respondida de forma 
automática: um sonoro SIM. Nunca é tão fácil 
quanto parece e por esse motivo, ao indagar 
o paciente, o terapeuta deve pedir a reflexão 
em todos os momentos da semana que virá (e 
talvez das semanas subsequentes). A resposta 
deve vir muito bem estruturada na próxima 
sessão de forma milimetrada. 

O analisado tem que ser colocado de fren-
te a esse problema sempre que possível, pois 
muitos querem uma melhora, mas sem a dor 
de ter que se livrar do que o adoeceu. O pro-
cesso de terapia é dual e precisa de duas ca-
beças que pensam. Uma que norteia e outra 
que aprende a criar hipóteses concretas para 
enfrentar ou minimizar a situação.

Os estímulos durante a terapia devem ser-
vir para tirar o paciente do pensamento au-



tomático que o rodeia e tornar a criação de 
hipóteses algo concreto e saudável na luta 
por melhorias. É obvio que em consultório de-
terminadas atividades ficam mais fáceis por 
estar na frente do psicólogo, mas se podem 
propor pequenas tarefas e atividades leves 
que sejam feitas no decorrer da semana ou 
em casa e que se tragam reflexões positivas 
de como tudo que foi pensado pode trazer as-
sertividade à terapia e à demanda proposta.

VOCÊ, PARA SE CURAR, ESTÁ DISPOSTO 
A ABRIR MÃO DE TODOS OS PENSAMENTOS E 
SITUAÇÕES QUE TE FIZERAM ADOECER? Per-
gunta crucial e que deve ser feita sempre que 
possível, em todas as sessões, ou sempre que 
o paciente não der mostras suficientes de que 
está indo pelo caminho correto.

A dor resultante da pergunta deve ser ig-
norada. Terapia de vez em quando tem que 
doer para fazer efeito. Uma dor calculada, 
amparada, acolhida até, mas que faça pensar 
e produza efeitos na forma de agir, inclusive 
nas sessões posteriores.

Conheça todas as teorias, domine todas as téc-
nicas, mas ao tocar uma alma humana, seja 
apenas outra alma humana. 

(C.G. Jung)
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DESTRUIÇÃO  
OU RECONSTRUÇÃO?

“EU ESTOU TOTALMENTE DESTRUÍDO!!!!!!” 
Quem nunca ouviu essa frase em uma consulta 
que atire a primeira pedra. Esta é uma afirma-
ção que persegue a mente de pacientes que 
chegam à terapia. Quase todos chegam com 
esta dor pontual na clínica. Normalmente, in-
clusive essa é muitas vezes a demanda inicial, 
que nem sempre se configura no real problema 
a ser de fato tratado. E para eles é definitivo 
que daquele lugar não vai sair algo bom.

Mas é bom refletir: algo que foi destruído 
tinha falhas de alguma espécie. Pode ser es-
trutural, de projetos, de estética, ou algo que 
o valha. Algo que foi destruído de alguma for-
ma, a não ser em casos extremos em que o 
acaso acontece, foi fruto de algo necessário 
para mudar, pois o que ali estava era nocivo 
e perigoso, ou pelo menos já não tinha mais 
a mesma utilidade que antes. E se for pensar, 
mudar pode até ser muito bom, pode nos dar 
a oportunidade de tentar novamente, apren-
dendo com os erros do passado de forma a 
melhorar os acertos do futuro.



Mas quem disse que de algo destruído 
não se tiram lições? Quem falou que em algo 
destruído não se pode sentir ou ver beleza? E 
mais importante ainda, não é possível concluir 
que do que foi dilacerado pode surgir algo 
revisado? Modificado? Com bases sólidas? Es-
truturas melhoradas?

Existem vários países e cidades que se va-
lem da destruição para atrair turistas. Cidades 
que foram atingidas por vulcões, tempestades, 
ou pela ação do tempo mostram em determi-
nado trecho de suas fronteiras o acontecido. 
Naquele momento sempre há aprendizado. 
Sempre vai se falar do que não foi feito para 
evitar. Das ações positivas que foram tomadas 
depois da crise. De tudo que aconteceu para 
causar melhoramentos àquele vilarejo. 

De várias formas, o que foi destruído pode 
ser inclusive melhorado. Modificado. Ressur-
gir das cinzas para algo novo e pontual como 
uma fênix que renasce cada vez mais forte. 
Uma avaliação que possibilite rever todos os 
pontos de atritos que causaram o processo 
destrutivo permite uma reconstrução mais só-
lida, como menor chance de queda.

O paciente que está em profundo estado 
de choque, ou triste, desamparado, sabotado 
não consegue fazer estas ligações. Até porque 
as cinzas da destruição deixam a visão turva. 
Torna-se importante mostrar os dois lados da 
moeda. Torna-se pontual observar junto a ele 
que esse sentimento não pode e não deve 
continuar, Que no fundo do poço o que resta é 
olhar para cima e subir.



Que tal mostrar o ciclo de reconstruções 
que acontecem em um país devastado pela 
guerra ou por desastres naturais? Que tal 
mostrar a força que é imposta para recons-
truir: os esforços? O foco pertinente ao reco-
meçar. Todo o processo gradual e metódico 
para que algo novo e fortalecido surja dos 
escombros. De todo aquele cenário devastado 
que vai ter que mudar para haver uma nova 
visão contextual.

Juntar os cacos, varrer a poeira, triturar 
os escombros, dizimar tudo que não serve 
mais, para que dessa forma, venha a nascer 
um projeto arquitetônico que de tão potente 
se torne algo imortalizado, rústico, mas sofisti-
cado, com todas as ranhuras do tempo, porém 
que ainda assim encante pela beleza natural, 
e mais, que tenha ainda referências históricas 
que tragam conhecimento a todos. E princi-
palmente aprendizado.

O que não enfrentamos em nós mesmos, en-
contraremos como destino.

(C.G. Jung)



CARTÃO  
DE ENFRENTAMENTO

03

Os cartões de enfrentamento são uma téc-
nica advinda da terapia cognitiva e compor-
tamental para a judar o paciente a dizimar ou 
controlar pensamentos disfuncionais. Ou seja: 
os pensamentos que não são colaborativos de 
uma saúde mental equilibrada. São crenças 
que limitam a forma de ver o mundo, parali-
sam a tomada de decisões e impedem o cres-
cimento. Logo, é importante que elas sejam 
identificadas e enfrentadas.

Esses cartões funcionam como um tapa 
na cara, uma sacudida no corpo para mostrar 
que estamos pensando de forma errada e que 
temos a todo o momento que rever a ques-
tão. Servem também como um incentivo para 
mostrar um novo jeito de se perceber o lado 
ruim de determinado momento. 

É o tipo de técnica que pode ser usada 
ainda no início da terapia e trazer resultados 
interessantes, pois tem o poder de fazer pen-
sar fora do consultório a todo o momento. Ali-
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ás, uma questão positiva na TCC é justamente 
trazer o consultório para o dia a dia do pa-
ciente, fazendo-o coparticipante efetivo do 
projeto terapêutico. 

O cartão de enfrentamento deve ser feito 
utilizando a demanda do paciente como parâ-
metro do que será escrito. Será uma visão an-
tagônica ao que o paciente traz. Geralmente, 
algo que o faça pensar sobre o que o adoeceu. 
De forma geral, vai ser a voz no cérebro que 
vai impulsionar novos voos.  

Vale lembrar que a palavra ou frase utili-
zada tem que ter ressonância no cérebro do 
analisado para que faça sentido. Tem que ser 
algo que o faça pensar positivamente sempre 
sobre a sua demanda principal. Algo que in-
clusive provoque uma atitude nova, reflexiva, 
para pensar de forma um pouco mais elabora-
da, sistematizada e não formar pensamentos 
automáticos. 

Um cartão de enfrentamento muito utiliza-
do em ansiosos ou no início da terapia pode 
ser: PARE, RESPIRE, PENSE, MUDE. Colocado 
na tela principal do celular, ele pode produ-
zir pensamentos eficazes sobre uma melhora, 
justamente por mostrar diariamente que a 
atitude tem que ser mudada para algo mais 
flexível e equilibrado. Essa simples frase pode 
convidar o paciente a um comportamento 
mais ponderado e equilibrado.

As redes sociais podem ser um importante 
aliado nas terapias. Se pararmos para analisar 
que elas são parte indissociável do nosso co-



tidiano, é importante adaptar essa ferramen-
ta para que a coloquemos como um reforço 
no tratamento, pois afinal, em linhas gerais, 
o universo virtual corresponde hoje em dia a 
uma boa parte do nosso cotidiano. E isto deve 
ser trabalhado como um aliado, um auxiliar do 
processo comportamental e cognitivo.

Colocar o cartão de enfrentamento em 
pontos como a tela principal do celular, no 
status do WhatsApp ou até mesmo na capa 
do Facebook podem trazer uma reflexão diá-
ria e contumaz. Como as redes sociais sempre 
mudam e se renovam de tempos em tempos, 
a atualização deve ser constante para adaptar 
o meio ao modo para que se torne assertivo 
e coerente, e que traga as melhoras que ob-
jetivamos.

Tudo que nos irrita nos outros pode levar-nos 
a uma melhor compreensão de nós mesmos. 

(C.G. Jung)


