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Acessando Crenças Centrais Negativas:
principais técnicas cognitivas e 

comportamentais

Beth Meyer

• Apresentar 
trabalho

em sala de 
aula
Situação 
ativadora

• Serei avaliada 
e rejeitada.

• Sou diferente, 
anormal, 
incompetente

Pensamento 
automático

• Emocionais
• Tristeza
• Ansiedade

• Fisiológicas
• Sudorese
• Taquicardia

• Comportamentais
• Evita ir a aula
• Não faz o trabalho

Reações

Sistema de 
Crenças

Crença Central/Nuclear
vNível mais fundamental da crença
vGlobais, rígidas e supergeneralizadas
vInfluenciam o desenvolvimento das Crenças 

Intermediárias: 

vAtitudes
vRegras
vPressupostos

Categorias de crenças centrais 
negativas sobre si Exemplos de crenças centrais negativas sobre si

Desamparo

Sou incapaz, inadequado, ineficiente, franco, 
descontrolado, uma vítima, vulnerável, sem recursos, 

passível de maus-tratos, inferior, um fracasso, um 
perdedor. Não consigo me proteger, não consigo mudar, 
não tenho atitude/objetivo, não sou bom o suficiente, 

não sou igual aos outros

Desamor

Sou indesejável, indigno de amor, diferente, feio, 
defeituoso, imperfeito, monótono, negligenciado, 

rejeitado, abandonado, sozinho, relegado à própria 
sorte.    Não sou amado, querido, bom o suficiente para 

ser amado.

Desvalorização
Sou sem valor, inaceitável, mau, louco, derrotado, um 
nada, um lixo, cruel, perigoso, venenoso, maligno. Não 

mereço viver, receber atenção.
Table adaptada de J. Beck (2007) pp. 35.
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Identificar e modificar CN: desamparo, 
desamor ou desvalor

Aliança Terapêutica

vApresente ao paciente sua hipótese sobre a CN;
vPeça confirmação ou negação; aprimore sua hipótese; 
vEduque o paciente suas CN;
vGuie o paciente no monitoramento da CN no presente;

7

Identificar e modificar CNN: desamparo, 
desamor ou desvalor
vAjude o paciente a detalhar e fortalecer uma CN nova e + 

adaptativa
vComece a avaliar e modificar com o paciente a CN
vExaminar a origem infantil da CN, sua manutenção ao longo 

dos anos e sua contribuição para as dificuldades atuais do 
paciente

8

Como desativar CNN

v Qual é a evidência de que teu pensamento é verdadeiro?
vQual é a evidência de que teu pensamento não é verdadeiro ou 

não é totalmente verdadeiro?
vÉ consistente com a realidade?
vA crença é rígida?
vA crença é extrema?
vA crença é ilógica?
vA crença é inútil?

Como desativar CNN

vAté quando tu vais precisar que os outros te amem para 
finalmente poderes te amar?

vO que tu vais conseguir ao te agarrar na crença de que 
precisas ser amado por todos?

vAté quando tu vais precisar do olhar dos outros para 
finalmente te valorizares e saberes quem és?

vOnde está escrito que tens de ser sempre bem sucedido?
vQue provas tu tens que as pessoas DEVEM te tratar                    

de forma justa?

Diferença entre a terapia de Beck e de Ellis

• Perguntas Beck:
vComo você sabe que não irá interagir ou 

ser gostada? 
vVocê consegue pensar em situações 

similares em que gostaram de você ou que 
interagiu? 

vTalvez dessa vez as coisas sejam diferentes? 
vQuais são algumas das suas qualidades que 

as pessoas poderiam notar e gostar?

• Perguntas Ellis:
vVamos supor que você saia e realmente 

não interaja e ninguém goste de você. O 
que há de tão horrível nisso? 

vVocê precisa saber como se sente sobre si 
mesma baseada no quanto as pessoas 
gostam de você? 

vVocê não conseguiria só ficar desapontada 
ao invés de imaginar uma catástrofe caso 
seu temor se realize?". 

Vamos imaginar uma mulher que tende a evitar encontros sociais porque 
tem medo de não interagir perfeitamente com outros grupos, supondo que 

as pessoas não irão gostar dela. 


