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Exercício 4 - Registos de pensamento 
 
Tipo: Experimental – Método Cognitivo Comportamental (Reavaliação do estímulo emocional & 
reavaliação via tomada de perspetiva) 

Objetivo de aprendizagem:  

A ideia por trás dessa atividade é que as pessoas podem reduzir e regular sentimentos e 
comportamentos indesejados desafiando pensamentos irracionais, e o registo de pensamentos 
geralmente é o primeiro passo nesse processo. Os diários de pensamento são usados para que os 
indivíduos se tornem mais conscientes dos pensamentos irracionais, para reconhecer como os 
pensamentos, sentimentos e comportamentos interagem e se influenciam uns aos outros. Depois 
de identificar pensamentos irracionais prejudiciais, o usuário poderá intervir e começar a alterá-los. 

Especificidades: A atividade é implementada tanto individualmente como em grupo.  
 
Duração: 1 hora (20 minutos para preenchimento do Diário de Pensamentos e 40 minutos para 
discussão em grupo) 
 
Material necessário: Registo de pensamentos (documento Word online ou pdf para imprimir) 
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Informação útil para o formador: 

Explique aos alunos como os pensamentos estão a influenciar a forma como nos comportamos. Ao 
fornecer exemplos, tente ajudá-los a entender como um pensamento irracional pode trazer uma 
emoção negativa e influenciar a maneira como uma pessoa se comporta. Em seguida, enfatize que 
o objetivo desta atividade não é rejeitar as nossas emoções, mas aceitá-las e tentar abordá-las ao 
usar uma maneira mais positiva de pensar. Em seguida, forneça-lhes o “Registo de pensamentos” e 
peça-lhes que escrevam pelo menos 3 experiências que evocaram emoções e pensamentos 
negativos e, em seguida, tentem pensar em pensamentos e resultados positivos. 

Quando os alunos terminarem esta tarefa, podem juntar-se em grupo para trabalhar mais nessa 
atividade. Recolha pelo menos um evento de cada participante para discutir em grupo os 
pensamentos, emoções que surgiram e possíveis pensamentos e resultados positivos. Peça aos 
participantes que se imaginem na situação descrita e vejam o estímulo como observadores 
imparciais, com o objetivo de chegar a resultados positivos. 

Em seguida, discuta sobre as questões de reflexão. 
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Instruções: Pense em experiências/eventos do seu passado que evocaram emoções e pensamentos 
negativos. Anote-os e tente mudar o seu pensamento para um pensamento racional e tente imaginar 
um resultado positivo desse evento. Preencha no registro de pensamentos anexado. Anote pelo 
menos 3 eventos. (documento Word online ou pdf para imprimir) 

Thought Log 

Evento Pensamento Emoção/Comportam
ento 

Contra-afirmação Racional - 
Resultado positivo 

Exemplo: O meu 
chefe no trabalho 
está com raiva. 

Devo ter cometido 
um erro. Vão 
demitir-me com 
certeza. 

Sentimento de 
tristeza e ansiedade. 

Passe algum tempo a 
pensar sobre 
possíveis erros. 

O meu chefe pode estar com 
raiva por qualquer outro 
motivo ou pessoa. Ele 
geralmente está feliz com o 
meu trabalho, então mesmo 
que eu tenha cometido um 
erro, não é um desastre. 

É uma boa oportunidade para 
ter uma conversa proveitosa 
com ele para expressar a 
minha preocupação. 
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Questões para reflexão:  

● Quão difícil foi mudar os seus pensamentos e encontrar um pensamento racional? 
● Foi mais fácil encontrar resultados positivos quando o evento em discussao não foi o que você 

vivenciou?  
● O que aprendeu com esta atividade? 
● Apresente ao seu grupo um evento com o qual teve dificuldade em lidar e também teve 

dificuldade em encontrar uma nova afirmação racional e deixe que os partilhem as suas 
ideias. (todos os participantes devem ter a chance de partilhar um evento). 

 

 


