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-CRENÇA CENTRAL OU ESQUEMA:

Sou esquisito, sou diferente.

-CRENÇA INTERMEDIÁRIA:

Se os outros me conhecerem (eu mostrar meus gostos) então não vão 
gostar de mim.

Se eu demonstrar o que sinto então serei rejeitado.

-ESTRATÉGIA COMPENSATÓRIA:

Evitação (evita se expor, falar de si ou mostrar suas reais intenções).

QUEIXA VIDA ADULTA:

Sente-se sozinho e gostaria de                    
ter amigos ou parceiro 
amoroso
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-Evita falar de seus sentimentos;
-Diz que está tudo bem na sua semana;

-Tangencia e fala sobre assuntos supérfluos;
-Evita mostrar suas reais angústias e incertezas;

-Tenta agradar o terapeuta falando o que ele quer ouvir 
ou tenta se mostrar forte.
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-Propiciar um ambiente seguro;
-Empático;

-Confiança e respeito.
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-Paciente vai percebendo, aos poucos, que quando ele se coloca vulnerável é aceito;
-Que o terapeuta não critica por suas dificuldades;
-Vai se sentindo mais seguro em se expor;
-Quando se expõe sente-se não rejeitado;
-Começa a aprender que suas necessidades são importantes e que alguém as escuta.
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-A partir da transferência e contratransferência no setting a mágica começa acontecer:
-A troca real de uma relação verdadeira faz com que o paciente modifique suas crenças;
-Faz com que o paciente sinta o gosto de ter suas necessidades atendidas e respeitadas;

-Faz com que o paciente modele e busque relações semelhantes fora do setting;
-Faz com que o paciente deixe de usar as estratégias compensatórias que aprendeu na infância.



-REPARENTALIZAÇÃO LIMITADA.



-REPARENTALIZAÇÃO LIMITADA.





-Tendência atualizante
(CARL ROGERS)

-Vontade de potência
(NIETZSCHE)



A pessoa buscará expansão por ela mesma.

Terapeuta remove barreiras que impede o 
crescimento.
Barreira → falta de nutrientes
Barreira → Estratégias ‘erradas’ para buscar esses 
nutrientes



“O encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas 
substâncias químicas: se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma 

transformação.” 
(CARL JUNG)



“Alguém se importa comigo”.

“O Fernando não me julgou quando chorei na frente dele ou manifestei raiva, 
ao contrário ele me acolheu...”

“Nunca tinha experenciado isso, não sabia que era possível”

“Talvez eu não seja tão esquisito ou errado assim como eu pensava...” 

“O Fernando me disse que também já passou por algo parecido...”

“Sou alguém digno e mereço relações tão supridoras quanto a do Fernando”



RESISTÊNCIAS

-Para que essa troca aconteça o terapeuta não pode estar vestindo sua mascara;

-Também temos uma história de vida de necessidades não supridas e estratégias 
compensatórias que usamos.



RESISTÊNCIAS

-Paciente invariavelmente vai nos ter como modelo de identificação;

-É preciso que ele se identifique com algo real. Nosso verdadeiro self. Por vezes também 
falho e espontâneo:

1) Assim ele vai sentir que troca é real; só assim verdadeiramente vai se sentir nutrido de 
afeto de forma genuína.

2) Paciente vai se autorizar a ser imperfeito também.



RESISTÊNCIAS

-Paciente tem que estar indo na sessão ver o Fernando, a Patrícia, o Roberto... não “o 
terapeuta”;

-Se estivermos passando a imagem de impecáveis, sem fragilidades, donos de uma calma e 
superioridade, saúde, o tratamento não vai dar certo;

-Paciente vai se sentir inibido em tirar sua máscara e vai começar a imitar um fake.
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-Isso não significa que não vamos ser técnicos: saber qual necessidade o 
paciente precisa, aplicar uma seta descendente, fazer um questionamento 
socrático, nos guiar pelo sofrimento e as emoções dos pacientes com 
empirismo colaborativo....

- Mas o jeito de fazer tudo isso, o jeito certo de ser terapeuta... é serem nós 
mesmos.
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-Sem diferenças significativas em estudos de meta-analise (Cuijpers et al., 2010; Barak, A
et al., 2008);

-Em termos terapêuticos: ambiente seguro pode ser “real” (e.g: quarto paciente); expõe
positivamente sua intimidade para nós terapeutas (e.g: cachorro, filho, marido);

-Menor resistência a iniciar a terapia para casos difíceis;

-Técnicas podem ser aplicadas igualmente (i.e: cadeira vazia, imagens mentais etc.).



ATENDIMENTOS ONLINE

Vantagens:

-Para o terapeuta: menor custo devido a consultório físico; não ficar preso a determinada
região geográfica, maior alcance do seu serviço para clientes (e.g. outros estados e países).

-Para ambos: praticidade; comodidade; ganho de tempo; sustentabilidade.

Alguns cuidados:

-Para terapeuta: cuidado com o tempo de tela; saber separar os ambientes trabalho-
descanso.

-Para ambos: conexão de qualidade internet; sigilo terapêutico; compromisso com horário.



Pós-pandemia: sabermos como melhor usar a 
tecnologia a favor; busca por melhor qualidade de vida.



Tudo que é novo exige adaptação e “mente aberta”.



What’sApp: (51) 9.81512333
Instagram: @fernandorainho_psi / @filosofia.frases








