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Em primeiro lugar, gostaria de expressar meu agradecimento 
aos colegas Janaína Barletta e Bruno Cardoso pelo honroso convite 
para prefaciar esta obra, que sem dúvida é extremamente relevante 
no âmbito da TCC, pois traz aos leitores não só uma atualização 
das principais abordagens, como uma explanação teórica, prática e 
agradável. Tenho contato com diversos autores deste livro há bas-
tante tempo, podendo atestar as qualidades pessoais e profissionais 
dos mesmos, além da abnegação, que se faz necessária para produ-
zir um trabalho dessa envergadura no Brasil.

Um time de profissionais extremamente habilidosos e com-
petentes foi reunido, utilizando-se de uma abordagem bastante in-
teressante (a analogia a situações exibidas em filmes), para tornar 
um assunto, que de outra maneira poderia parecer árido e sobre-
maneira técnico, agradável e palatável para toda a comunidade psi-
cológica, e ouso dizer, até para profissionais de outras áreas inte-
ressados em informar-se sobre as terapias cognitivas. Ao destrin-
char teorias diversas de maneira clara e associá-las a situações coti-
dianas e, especialmente, ilustrá-las com trechos de conhecidos fil-

Prefácio
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mes, apela não só para nosso lado profissional, como para as emo-
ções subjacentes que essas obras nos proporcionaram, criando um 
feliz vínculo que aumenta nossa receptividade e satisfação com a 
leitura. As dissertações técnicas sobre os trabalhos desenvolvidos 
nas teorias mais recentes da TCC são impecáveis, demonstrando o 
pleno domínio dos autores sobre os temas discorridos, que são ri-
camente ilustrados, seja pelos exemplos de filmes, seja pelas situa-
ções clínicas do dia a dia terapêutico, como já bem experenciados 
por todos nós. A estruturação dos capítulos, evidenciando temas e 
filmes correlatos, é bastante didática e atraente, convidando-nos à 
leitura e reflexão.

Não obstante não seja uma grande cinéfila (por falta de tem-
po e disposição), concordo plenamene com a premissa de que, re-
tratando frequentemente situações de nossa vida cotidiana, seja 
com histórias e imagens reais ou metafóricas, o cinema reveste-se, à 
perfeição, de características que o credenciam a ilustrar princípios 
basilares de nossa profissão, pelo talento de diretores, atores e rotei-
ristas que desenvolvem dramas, dilemas, ilusões e sonhos que tor-
nam inteligíveis e transmitem as ideias que, de outra forma, soa-
riam demasiado herméticas e acadêmicas. Sou de opinião que, 
como instrutores e disseminadores das Terapias Cognitivas no país, 
todos nossos esforços devem ser envidados para tornar essa teoria 
conhecida, compreendida e multiplicada em nossas plagas, assim 
como temos o compromisso de manter a atualização científica para 
nossos colegas de todo o país.

Como corresponsável pelo CTC Veda, cuja missão é imple-
mentar a formação e especialização de terapeutas cognitivos, só 
posso aplaudir entusiasticamente iniciativas desse quilate, pois sa-
bemos co mo nosso país é carente de ciência e tecnologia de quali-
dade, dependendo, frequentemente, de iniciativas individuais ou 
de grupos dedicados, para que não percamos o nível de excelência 
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que se faz necessário para o exercício ético e competente de nossa 
profissão.

Parabenizo todos os profissionais envolvivos na produção des-
sa obra, desde já considerando-a uma expressiva contribuição para 
o entendimento e divulgação das técnicas das TCs, e desejando que 
tenha grande sucesso junto ao público brasileiro.

Êdela Aparecida Nicoletti





As terapias cognitivo-comportamentais (TCCs) fazem parte de 
um conjunto de sistemas psicoterápicos que tem contribuído signifi-
cativamente para a prática profissional. Diversos estudos que ampliam 
o modelo cognitivo desenvolvido por Aaron Beck têm sido desenvol-
vidos. Esse fator resulta na abrangência e na complexidade das teorias 
cognitivas para responder as diversas demandas cotidianas.

Como um sistema de psicoterapia estruturado e baseado em 
evidências, as TCCs alcançaram notoriedade por meio das suas diver-
sas publicações sobre diferentes temáticas, sendo hoje a proposta tera-
pêutica mais pesquisada no mundo. As TCCs apresentam como fun-
damento central a compreensão da influência da cognição sobre os as-
pectos emocionais, comportamentais e fisiológicos do indivíduo, que, 
por sua vez, fortalecem a forma de interpretar as experiências, respal-
dando a interrelação entre todas essas dimensões do funcionamento 
humano. Assim, compreendemos que o sofrimento ou bem-estar hu-
mano está diretamente vinculado à forma como processamos as infor-
mações que estão contidas em nosso ambiente, à forma como regula-
mos nossa emoção, à forma como expressamos e nos comportamos. 

Apresentação
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Do mesmo modo que interpretamos um estímulo e podemos 
produzir diversos significados, os modelos terapêuticos cognitivo-
comportamentais apresentam uma variedade teórica considerável. 
Destacam-se, nesta obra, as Terapias de Terceira Geração e as suas 
contribuições para a compreensão do funcionamento humano. Esses 
modelos, além de favorecerem uma visão holística sobre o bem-estar e 
sofrimento, utilizam-se da aplicação de técnicas e da consolidação do 
vínculo terapêutico, a fim de fomentar o autoconhecimento e flexibi-
lidade psicológica/cognitiva mediante os desafios contemporâneos.

Essas premissas podem ser facilmente observadas por meio dos 
recursos cinematográficos, que em diversos casos se aproximam da re-
alidade. Cotidianamente, notamos em algumas situações a identifica-
ção das pessoas com os personagens de tal filme ou série. Esse tipo de 
semelhança coopera para o processo de psicoeducação tanto para os 
clientes que estão em terapia, quanto para os estudantes e profissio-
nais da área de saúde mental que pretendem compreender os pressu-
postos teóricos e suas interfaces práticas das abordagens cognitivo- 
-comportamentais.

Considerando a análise de filmes uma ferramenta didática para 
o ensino e compreensão da teoria e formulação de casos, notamos a 
aplicabilidade das TCCs nos mais diversos gêneros cinematográficos. 
Nesta obra serão destacadas algumas dessas contribuições para o apro-
fundamento teórico e atuação dos profissionais, a partir da análise de 
filmes. Para tanto, diversos autores puderam colaborar com esta pro-
posta, tornando este livro uma ferramenta de qualidade, pluralidade, 
conhecimento e aplicação prática, recheado de entretenimento e di-
versão dos filmes escolhidos. Assim, concretiza-se a proposta de refle-
tir sobre as TCCs, de maneira significativa e leve ao mesmo tempo.

Este livro foi organizado em três partes e contém 17 capítulos, 
que têm como elo as perspectivas cognitivo-comportamentais. Na pri-
meira parte serão discutidos, em cinco capítulos, os principais concei-
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tos das terapias de terceira geração e os possíveis encaminhamentos 
práticos para atuação profissional sob esses enfoques. Em segundo 
momento, com sete capítulos, serão apontadas as compreensões do te-
rapeuta e as estratégias de intervenção cognitivo-comportamentais 
para algumas psicopatologias recorrentes ao setting de trabalho do te-
rapeuta cognitivo-comportamental. Por fim, na terceira e última par-
te, diversos tópicos especiais e aspectos da atualidade serão facilitados 
pela análise dos conteúdos cinematográficos por meio do olhar das 
TCCs, em cinco capítulos. 

Desejamos a você, leitor, que este livro possa ser de utilidade na 
sua prática, no seu estudo e/ou no favorecimento da produção de no-
vos conhecimentos. Desejamos ainda, que a leitura desta obra possa 
proporcionar um momento de lazer, prazer e satisfação. Por último, 
gostaríamos de agradecer aos colaboradores por acreditarem no nosso 
projeto e tornarem possível a concretização deste livro. 

Bruno Luiz Avelino Cardoso
Janaína Bianca Barletta





Parte I
Terapias Cognitivo- 

-Comportamentais de  
Terceira Geração

Discussão dos conceitos das 
Terapias Cognitivo-Comportamentais de  

Terceira Geração e encaminhamentos 
para a atuação sob esses enfoques





“A Tristeza vocês já viram: ela, ela... Eu não entendo bem o  
que ela faz. E eu já olhei e não posso mandar ela embora”.

(Alegria)

Divertida Mente (Inside Out,	2015)	é	um	filme	que	mostra	a	história	de	uma	garota	
americana,	Riley,	e	sua	agitada	vida	psicológica.	Como	todas	as	pessoas,	ela	tem	cin-
co	emoções	básicas:	Alegria,	Tristeza,	Nojo,	Medo	e	Raiva.	Em	conjunto,	elas	traba-
lham	 organizando	 as	 memórias	 e	 influenciando	 comportamentos.	 Quando	 Riley	
completa	11	anos	de	idade,	sua	família	se	muda	de	Minnesota	para	São	Francisco,	
onde	seu	pai	 conseguiu	um	emprego	novo.	No	entanto,	a	vida	na	nova	cidade	se	
mostra	muito	abaixo	das	expectativas	de	Riley.	Com	isso,	a	Alegria,	que	até	então	
era	a	emoção	dominante,	começa	a	enfrentar	muitos	desafios	para	controlar	as	ou-
tras	emoções.	Em	uma	disputa	pela	influência	das	memórias	de	longo	prazo,	Alegria	
e	Tristeza	acabam	se	perdendo	na	vastidão	da	mente.	Enquanto	procuram	o	cami-
nho	de	volta,	os	outros	sentimentos	assumem	o	comando	da	vida	emocional,	mas	
as	coisas	saem	do	controle	e	Riley	enfrenta	problemas	com	os	pais	e	colegas.	De-
pois	de	muitas	aventuras,	quando	Riley	estava	prestes	a	fugir	para	Minnesota,	Ale-
gria	e	Tristeza	conseguem	retornar	à	sede	de	comando	das	emoções	e	Riley	volta	
para	casa.	Mais	madura,	no	entanto,	agora	ela	tem	uma	vida	psicológica	mais	com-
plexa,	capaz	de	formar	memórias	que	abrangem	diferentes	emoções.

1
Terapia de Aceitação e Compromisso  

no filme Divertida Mente
Leonardo Martins Barbosa
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A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT; Barbosa & Mur-
ta, 2014; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999, 2012) é uma abordagem 
baseada em princípios comportamentais básicos (Hayes & Wilson, 
1994) e em uma teoria comportamental da cognição e da linguagem 
(Hayes, Barnes-Holmes, & Roche, 2001). 

No entanto, essa caracterização pode ser mais complexa. Ana-
lisando textos conceituais sobre o assunto, encontra-se que a ACT 
pertence à terceira onda das terapias comportamentais (Hayes, 
2004). Também pode ser considerada integrante da família das tera-
pias cognitivo-comportamentais (Hayes et al., 1999), das aborda-
gens contextualistas (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006) 
ou mesmo uma terapia cognitivo-comportamental contextualista 
(Hayes, Villatte, Levin, & Hildebrandt, 2011). E ainda é possível 
destacar sua sobreposição com tradições humanistas e holísticas 
(Hofmann, 2008). Descrições tão distintas podem confundir e difi-
cultar a compreensão sobre o que exatamente trata a ACT. 

Parece incoerente integrar todos esses atributos em uma única 
abordagem. Um princípio fundamental, no entanto, dá sentido a 
essa diversidade: trata-se de uma abordagem contextualista, que 
identifica o sentido de uma situação no seu contexto e na sua fun-
ção, e não na sua aparência. Por exemplo, imagine que um cliente 
questione sobre o que é melhor, fazer terapia ou usar medicação psi-
cotrópica. Antes de responder, uma terapeuta contextualista ques-
tiona qual é a demanda e quais são os objetivos esperados, pois essas 
informações podem alterar a resposta. Não se trata da coisa em si, 
mas do seu propósito (Carr, 1993). Isso explica como a ACT se 
mantém coerente enquanto integra elementos derivados de aborda-
gens tão distintas como psicanálise, gestalt, abordagem centrada na 
pessoa e existencialismo (Hayes et al., 2004). Preservando-se suas 
características básicas, “virtualmente qualquer técnica de mudança 
de comportamento é aceitável” e poderia ser caracterizada como 
ACT (Hayes et al., 1999, p. 258).
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A ACT se baseia em um modelo denominado flexibilidade 
psicológica (Hayes et al., 2006), utilizado tanto para explicar o fun-
cionamento humano quanto para orientar intervenções clínicas. 
Esse modelo representa a habilidade de conscientemente guiar o 
próprio comportamento em função dos valores pessoais. A flexibi-
lidade psicológica resulta da interação entre três estilos de habilida-
des: aberto, presente e engajado. Cada estilo abrange dois compo-
nentes que devem ser entendidos não como estados definitivos, 
mas como contínuos que variam entre um polo saudável e outro 
psicopatológico.

O estilo aberto representa a habilidade de lidar com os eventos 
que a vida apresenta. Esse estilo envolve os componentes “aceitação” e 
“desfusão cognitiva” (Hayes et al., 1999). Aceitação implica lidar com 
a vida da forma como ela se apresenta, incluindo situações agradáveis 
e desagradáveis. No extremo oposto está a evitação, tendência a mini-
mizar ou eliminar o sofrimento por meio de tentativas de modificar 
pensamentos, sentimentos ou sensações físicas, assim como de evitar 
situações que possam despertá-los. Imagine, por exemplo, que você 
considera um cliente especialmente difícil e costuma terminar a sessão 
sentindo-se exausta. Ao pensar nesse cliente, você se sente mal e tem 
vontade de cancelar a próxima sessão. Nesse contexto, experimentar o 
desconforto e manter a consulta é um exemplo de aceitação, enquan-
to cancelar é um exemplo de evitação. 

Desfusão cognitiva é a habilidade de experimentar pensamentos 
e sentimentos livremente, sem se apegar ao seu conteúdo (Hayes et 
al., 1999). O oposto da desfusão é a fusão cognitiva, processo em que 
a pessoa interpreta seus eventos internos de forma literal – e passa a 
tomar decisões ou a agir a partir deles. Considere um cliente que se 
queixa de insegurança no namoro. Ele constantemente checa o celular 
à espera de mensagens da namorada; se ela não fez contato, ele se sen-
te abandonado. Embora seja dolorosa, a sensação de abandono é legí-
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tima – como qualquer evento interno – e experimentá-la de modo de-
sapegado é um exemplo de desfusão; por outro lado, escrever para a 
namorada questionando seu amor é um exemplo de fusão. 

O estilo presente representa a atenção consciente sobre o que 
acontece no momento presente em relação ao mundo e a si. Esse esti-
lo envolve os componentes “atenção plena” e “self observador”. Aten-
ção plena é a habilidade de se concentrar conscientemente e sem jul-
gamentos (Kabat-Zinn, 2003). Mesmo com as distrações provocadas 
pela constante estimulação externa (como a interação social) e interna 
(como pensamentos, sentimentos e sensações físicas), é possível reto-
mar a atenção no presente. No outro extremo está a atenção rígida no 
passado ou no futuro: independente do que está acontecendo, o foco 
é desviado para eventos que já aconteceram ou que ainda acontecerão. 
Imagine, por exemplo, uma cliente que está muito ansiosa com a 
apresentação que fará no trabalho. Reconhecer a preocupação, voltar 
a atenção ao presente e se dedicar à preparação da atividade é um 
exemplo de atenção plena; por outro lado, permanecer engajada em se 
arrepender de ter assumido essa responsabilidade, questionar a própria 
capacidade ou visualizar o fracasso na apresentação é um exemplo de 
atenção rígida no passado ou no futuro.

Self observador é uma forma de descrever o próprio self a partir 
do estado em que a pessoa se encontra (Hayes et al., 1999). As obser-
vações são momentâneas, podendo divergir de características percebi-
das no passado e abrindo espaço para que mudanças ocorram no fu-
turo. Sem o estabelecimento de características definitivas, a pessoa é 
livre para experimentar pensamentos, sentimentos e sensações varia-
dos sem que isso represente uma ameaça ao próprio eu. Essa concep-
ção diverge da perspectiva tradicional de self como conceito: um con-
junto de traços, características que definem uma pessoa de forma mais 
ou menos permanente ao longo do tempo. O apego a essa estabilida-
de pode ser prejudicial quando a pessoa apresenta características com 
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as quais não se identifica. Por exemplo, imagine um cliente que está 
com dificuldade para manter a ereção durante o sexo. Mesmo antes de 
começar, ele pensa sobre o desempenho na relação sexual e se sente 
inseguro e envergonhado. Nesse contexto, entender o self como um 
ponto de observação permite observar a própria insegurança, reconhe-
cer sua legitimidade e continuar a relação. Por outro lado, a concep-
ção de self como conceito ressalta a incoerência entre a insegurança no 
sexo e a autoimagem, gerando mais sofrimento e desconfiança e ame-
açando ainda mais a qualidade relação. 

O estilo engajado envolve a congruência entre princípios pesso-
ais e comportamentos. Esse estilo envolve os componentes “valores” e 
“comprometimento”. Valores são elementos simbólicos que se mani-
festam por meio de ações, tornando essas ações naturalmente reforça-
doras (Wilson & Dufrene, 2008). Por exemplo, imagine uma cliente 
que é juíza e que escolheu a ética como principal valor profissional: 
ela orienta suas ações no trabalho de acordo com a ética. Por outro 
lado, agir com base em valores indefinidos, que visam agradar outras 
pessoas ou evitar o sofrimento, não é naturalmente reforçador. O 
comprometimento indica se o comportamento está efetivamente ba-
seado nos valores ou se a pessoa age de forma impulsiva, evitativa ou 
apenas deixa de agir quando seria importante fazer algo. Por exemplo, 
se a cliente juíza é coagida a cometer um ato ilegal e se recusa a cola-
borar ou denuncia a coerção, esses são comportamentos baseados em 
valores. Por outro lado, participar do ato ilícito por medo de receber 
críticas dos colegas é um comportamento baseado na evitação, e não 
nos valores. 

Imagine os três estilos como pilares: quando firmes, interagem e 
se influenciam mutuamente, favorecendo a expressão da flexibilidade 
psicológica e contribuindo para uma vida consciente baseada nos va-
lores pessoais (Hayes et al., 1999). Esclarecido o modelo clínico da 
ACT, agora vamos abordar seus fundamentos.
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Conhecer os fundamentos filosóficos de uma abordagem psico-
terapêutica esclarece sua configuração e a diferencia de outros sistemas 
terapêuticos. Por exemplo, imagine que você está em uma festa e co-
nhece um homem que também é psicólogo clínico. Quando ele men-
ciona qual abordagem terapêutica usa, é suficiente para você imaginar 
como ele interage com os clientes, os resultados que ele espera do tra-
tamento, as técnicas que ele usa para isso e até mesmo sua concepção 
sobre o ser humano. O mesmo acontece ao se conhecer os fundamen-
tos filosóficos de uma abordagem: você pode identificar seus objeti-
vos, seu funcionamento e sua perspectiva do ser humano. 

A ACT se baseia em uma filosofia da ciência chamada contex-
tualismo funcional (Hayes & Hayes, 1992), que possui três caracterís-
ticas distintivas. A primeira se refere aos objetivos: predizer e influen-
ciar o comportamento de forma tão ampla, profunda e precisa quanto 
possível (Hayes, Hayes, & Reese, 1988). Ou seja, se o seu cliente teve 
um episódio de pânico antes de realizar uma apresentação pública, 
uma análise bem-sucedida da situação precisa cumprir duas metas: ex-
plicar o que aconteceu e orientar uma intervenção para amenizar ou 
prevenir novas crises. A segunda se refere à unidade de análise e apon-
ta que o psicólogo deve levar em conta ações contextualizadas. Consi-
derando que o ser humano vive e interage em um contexto e com um 
contexto, a análise de um comportamento deve considerar seu con-
texto situacional e histórico. Por isso a informação de que o cliente 
teve um episódio de pânico é tão importante quanto outras informa-
ções, como o local onde ocorreu, quem estava presente e suas emoções 
e expectativas naquele instante. E a terceira característica se refere à 
causalidade dos comportamentos: é escolhida como causa a situação 
que permite realizar uma intervenção bem-sucedida. No caso do epi-
sódio de pânico, mesmo que o cliente revele ter crescido em uma fa-
mília emocionalmente instável e que seus pais tinham expectativas al-
tas sobre seu desempenho, esses eventos não são passíveis de interven-
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ção. Por outro lado, desenvolver suas habilidades de regulação emo-
cional pode permitir uma intervenção efetiva na redução da frequên-
cia ou da intensidade das crises. 

A ACT também se baseia na teoria dos quadros relacionais 
(TQR; Hayes et al., 2001), que apresenta uma explicação comporta-
mental sobre o funcionamento da cognição e da linguagem humanas. 
Enquanto os fundamentos filosóficos esclarecem os objetivos, o fun-
cionamento e a concepção de ser humano da ACT, a fundamentação 
teórica esclarece o funcionamento da mente, a natureza e a origem do 
sofrimento psicológico.

 Segundo a TQR, o ato de pensar é uma habilidade aprendida e 
influenciada pelo contexto (Hayes et al., 2001). Ela nos permite asso-
ciar eventos, ou quadros, de forma espontânea e arbitrária e, depen-
dendo dos eventos associados, seu sentido – sua função – pode mu-
dar. Por exemplo, imagine uma cliente que engravidou sem planejar. 
Inicialmente a gravidez lhe remete apenas à frustração dos planos pro-
fissionais e às críticas familiares; por isso, ela se sente muito mal. Com 
o tempo, no entanto, começa a sonhar com a oportunidade de gerar 
uma nova vida e com as muitas possibilidades que a criança terá após 
nascer; então começa a se sentir muito bem. Nos dois momentos, a 
natureza imprevista da gravidez é a mesma, mas os eventos aos quais 
se relaciona altera sua função, deixando de eliciar sofrimento e passan-
do a eliciar bem-estar. 

Essa habilidade saudável de relacionar eventos pode, no entan-
to, ter efeitos psicopatológicos (Hayes et al., 2001). Imagine sua clien-
te dizendo que engravidar sem planejamento é uma irresponsabilidade 
e que as pessoas vão julgá-la quando descobrirem; e que quanto mais 
sua barriga crescer, mais evidente ficará sua irresponsabilidade; sentin-
do raiva e decepção por não ter se prevenido; e sentindo culpa por es-
tar tão abalada emocionalmente que pode arriscar a saúde do bebê, 
etc. Esse é um exemplo de fusão cognitiva, a cliente interpreta seus 
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pensamentos e emoções de forma literal e sofre em decorrência dessas 
associações. E o quadro se agrava quando esses eventos internos co-
meçam a controlar seus comportamentos: por exemplo, ela evita falar 
com as pessoas que podem julgá-la, evitar os lugares que essas pessoas 
frequentam e evita situações que podem despertar essas associações e 
aumentar seu sofrimento. Deixa de ir à igreja, pois seus amigos po-
dem considerá-la um mau exemplo; deixa de sair com as colegas do 
trabalho, pois podem pensar que engravidou porque se sentia incapaz 
de crescer profissionalmente. Esse é um exemplo de evitação, a pessoa 
age visando minimizar o sofrimento. Assim, mesmo o funcionamento 
saudável da cognição e da linguagem – a habilidade de relacionar 
eventos espontânea e arbitrariamente, alterando suas funções – pode 
resultar em uma condição psicopatológica. 

A compreensão das dimensões terapêutica, teórica e filosófica 
esclarece situações e estratégias pelas quais a ACT pode ser aplicada. 
Finalmente estamos prontos para analisar o filme sob essa perspectiva.

EVITAÇÃO E ACEITAÇÃO ACEITAÇÃO

Cena 1.1

– Tristeza, eu tenho um super trabalhinho para você!
 Então a Alegria desenha um círculo em torno dos pés da Tris-

teza e diz:
– Esse é o Círculo da Tristeza, o seu papel é fazer com que toda 

a tristeza fique dentro dele!

Cena 1.2

– Olha, eu entendo, não tá nada fácil… mas já foi pior. Va-
mos fazer uma lista com as coisas boas daqui, somente as 
muito boas!. 
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 Então os outros sentimentos relatam várias coisas ruins e Ale-
gria responde:

– Ah, vamos, podia ser pior”. 
 E os sentimentos apontam mais problemas. 
– Tá bom, eu sei que foi ruim, mas tem sim umas coisas boas....

Cena 1.3

 Em busca do caminho de volta para a sala de comando, Ale-
gria diz:

– Tristeza, para! Você pode magoá-la! Se você vier junto, as me-
mórias vão ficar tristes… Desculpa, a Riley precisa ser feliz – e 
parte sozinha.

As três cenas são exemplos de comportamentos evitativos. Na 
tentativa de manter a Riley feliz, a Alegria age para neutralizar as emo-
ções aversivas. Na Cena 1.1, a Alegria tenta manter a Tristeza restrita 
a um espaço pequeno, impedida de influenciar lembranças e compor-
tamentos da Riley e prevenindo que ela se sinta triste. Na Cena 1.2, a 
Alegria ouve queixas dos outros sentimentos e responde com argu-
mentos que poderiam minimizar os efeitos das queixas. E na Cena 
1.3, a Alegria entra sozinha no tubo que dá acesso de volta à sala de 
comando carregando as memórias e abandona a Tristeza. 

A evitação envolve tentativas de reduzir ou eliminar o sofri-
mento. Para isso, no entanto, a Alegria permanece sempre alerta, 
continuamente atenta a todas as situações que possam despertá-lo. 
Quando esse esforço é bem-sucedido, traz uma agradável sensação 
de alívio. O problema é que, em seguida à supressão, tende a pro-
mover ainda mais sofrimento. Por exemplo, após ser contida pela 
Alegria dentro círculo, a Tristeza escapa e assume o painel de co-
mando, causando um impacto tão grande que Riley começa a cho-
rar em frente a sua turma na escola. Mais ainda, o sofrimento pode 
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surgir por meio de lugares, pessoas e mesmo eventos internos sur-
preendentes (Hayes et al., 2001), como na situação em que a Alegria 
se lembra da Riley recebendo o carinho dos pais, mas a Tristeza lem-
bra que isso aconteceu porque Riley estava chateada com a derrota 
no jogo de hóquei. Ou seja, a evitação consome muito esforço, res-
tringe a liberdade e ainda assim fracassa.

Os comportamentos de evitação podem ser abordados com 
intervenções que promovam aceitação. Em princípio, qualquer ati-
vidade que favoreça a habilidade de lidar com a vida como ela se 
apresenta pode ser considerada uma intervenção promotora de acei-
tação e permitir que o cliente não viva em função de combater o 
sofrimento, mas busque o que lhe importa. É o que acontece no 
fim do filme, quando Riley está fugindo de casa. Dentro do ônibus, 
para Minnesota, apática, ela só percebe o que está acontecendo e 
desce do ônibus quando pensa nas boas memórias de infância com 
os pais e se sente triste porque está prestes a se afastar deles. E tam-
bém é como termina o filme, quando a aceitação do desconforto 
permite criar memórias formadas por mais de um sentimento, 
como alegria e tristeza. As novas memórias são mistas e mostram 
que emoções, pensamentos e sensações diversos podem coexistir de 
forma saudável.

Por exemplo, a metáfora dos passageiros no ônibus (Hayes et 
al., 1999) envolve lidar com os eventos internos aversivos como um 
motorista de ônibus lida com os passageiros. Por um lado, o moto-
rista transporta todos os passageiros que estão no ônibus. Alguns são 
agradáveis, outros fazem bagunça e criam confusão – mas são todos 
passageiros e têm lugar garantido. Por outro lado, é o motorista 
quem dirige. Independentemente de quem são, ou do que fazem os 
passageiros que estão lá atrás, é do motorista a autonomia sobre a 
viagem. Assim como os passageiros são livres para serem como qui-
serem, o motorista é livre para decidir o destino. 
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Outra metáfora, a do “João mendigo” (Hayes et al., 1999), tem 
um efeito semelhante. Imagine que está inaugurando sua nova casa 
com uma festa aberta a toda a vizinhança. Mas… de repente entra um 
mendigo. Você se sente desconfortável, não quer que ele atrapalhe a 
festa e pede que ele se retire. Algum tempo depois, você está se diver-
tindo e nota que o João está de volta. E isso se repete ao longo da fes-
ta: você o leva para fora, mas ele volta. Ou você deixa de aproveitar a 
festa enquanto se dedica a expulsar o João e a evitar que ele retorne ou 
você, ainda que desconfortável, aceita sua presença, aproveita a festa e 
se diverte com os outros convidados. 

Uma das primeiras formas mencionadas na literatura da ACT 
(Hayes et al., 1999) sobre como experimentar sensorialmente a dife-
rença entre a evitação e a aceitação é a “algema chinesa”. Trata-se de 
um tubo do tamanho de uma caneta no qual se deve inserir um 
dedo em cada extremidade. Como o tubo é estreito e composto de 
fios entrelaçados, ele se comprime quando se tenta retirar os dedos; 
quanto mais a pessoa puxa os dedos para fora, mais o tubo se estrei-
ta e prende os dedos. A solução é tolerar um pequeno aperto e se 
mexer delicadamente, assim os dedos ficam relativamente soltos e há 
espaço para se mover dentro do tubo. É possível comprar a algema 
chinesa em sites como Mercado Livre e assistir vídeos sobre seu fun-
cionamento no Youtube.

FUSÃO

Cena 1.4

– Essas são as memórias base. Cada uma é de um momento su-
per importante da vida da Riley. (...) E cada memória base 
molda um aspecto da personalidade da Riley, como a Ilha do 
Hóckey, (...) a Ilha da Bobeira, (...) a Ilha da Amizade, (...) a 
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Ilha da Honestidade, (...) a Ilha da Família (...). Enfim, as 
ilhas de personalidade são o que faz da Riley, a Riley.

Nesse trecho, Alegria explica que a personalidade da Riley é 
formada por conjuntos de memórias sobre temas comuns: as ilhas, 
que podemos imaginar como partes do ego. Por exemplo, as memó-
rias na Ilha da Amizade informam quem é a Riley em relação à ami-
zade e as memórias na Ilha da Família informam quem é a Riley em 
relação à família. Esses conjuntos são importantes porque criam 
uma referência estável sobre si mesma. Sem eles, imagine quanto 
trabalho Riley teria diariamente ao acordar: me levanto ou durmo só 
mais um pouquinho? Escovo os dentes ou tomo banho? Desejo um bom 
dia aos meus pais, abraço, beijo, faço tudo isso ou não faço nenhum? 
Além de cansativo, são tantas decisões que ela provavelmente se 
atrasaria para a aula...

Por outro lado, as ilhas também podem criar problemas 
quando são acatadas de forma rígida. Por exemplo, imagine que 
parte da personalidade da Riley é formada pela Ilha de Minnesota, 
um conjunto de memórias, emoções e sensações sobre seu estado 
natal. Mais ainda, imagine que Riley se identifica intensamente 
com essas experiências, como se apenas os eventos relacionados a 
Minnesota fossem bons e os eventos relacionados a outros lugares 
fossem ruins ou desinteressantes. Essa identificação rígida com 
eventos internos é um exemplo de fusão cognitiva: as experiências 
incompatíveis com esses registros podem gerar desconforto. Nesse 
contexto, gostar de uma experiência na Califórnia seria uma amea-
ça às experiências vividas em Minnesota. Paradoxalmente, mesmo 
as boas experiências vividas em São Francisco poderiam gerar con-
fusão e sofrimento ao ressaltar que Riley não está em Minnesota, 
seu lugar querido.



Terapias Cognitivo-Comportamentais   39

As intervenções para abordar a fusão cognitiva e promover a 
desfusão envolvem a tomada de perspectiva. Essa categoria de inter-
venções mostra que os eventos internos são passíveis de interpretações 
diversas e a diversidade é natural, não uma ameaça ao indivíduo, ao 
ego ou à personalidade. Isso pode ser feito, por exemplo, apresentan-
do a metáfora do tabuleiro de xadrez (Hayes et al., 1999). Imagine 
que Riley é sua cliente e está sofrendo muito com a mudança de cida-
de. Para ajudá-la, você propõe uma analogia que permite entender 
essa situação como um jogo de xadrez. Pensamentos e emoções são as 
peças do jogo. De um lado do tabuleiro, estão as peças boas, como 
lembranças dos jogos de hóquei e passeios com os pais em Minnesota; 
do outro lado, estão as peças inimigas, como a pizza sabor brócolis e o 
atraso do caminhão da mudança para São Francisco. O conflito cons-
tante entre os dois grupos de peças também gera sofrimento constan-
te, pois sempre há possibilidade de ataque pelas peças inimigas. A so-
lução engenhosa para esse conflito é que, na verdade, a Riley não está 
no jogo: o jogo é que está na Riley, ela é o tabuleiro onde as peças dis-
putam. Dessa perspectiva, sequer interessa quais são as peças em jogo 
ou quais serão vencedoras, pois o tabuleiro é apenas o lugar onde as 
peças se dispõem. Houve diversos jogos antes e haverá muitos outros 
ainda; as peças vencedoras de ontem podem ser derrotadas amanhã. 
Enquanto isso, o tabuleiro permanece neutro, testemunhando de uma 
posição privilegiada as intermináveis batalhas travadas entre pensa-
mentos, sentimentos e emoções.

Outras intervenções que promovem perspectivas alternativas 
sobre o mesmo problema (Mchugh, Barnes-Holmes, & Barnes-Holmes, 
2004) – e, consequentemente, reduzem a rigidez da perspectiva ori-
ginal – podem ser consideradas exercícios de desfusão. Por exemplo, 
registrar pensamentos e emoções agradáveis e aversivos em post-its  
e colar no corpo do próprio cliente pode mostrar que os eventos  
internos são acessórios e arbitrários, e não pedaços de si mesmo 
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(Luoma, Hayes, & Walser, 2007). Perguntas que sugerem pontos de 
vista alternativos também tem função de desfusão, como “O que seu 
melhor amigo diria sobre isso?” ou “Imagine que daqui a 10 anos 
você estivesse olhando para o passado, o que você pensaria sobre 
isso?” (Stoddard & Afari, 2014). Outro exercício sugere elegante-
mente lidar com os eventos internos de forma tão delicada quanto 
você lidaria com uma borboleta (Luoma, Hayes, & Walser, 2007). 
Imaginando que uma borboleta pousasse na sua mão, como você a 
seguraria? Fechando a mão com força, ela morre; abanando a mão 
abruptamente, ela se machuca. Então a melhor forma de segurar 
essa borboleta é estender a mão permitindo que ela pouse, ao mes-
mo tempo permitindo que ela se movimente ou voe livremente. As-
sim como lidaria com a borboleta, você pode lidar com os eventos 
internos permitindo que eles ocorram e que eles desapareçam, sem 
prendê-los e sem lutar contra eles. 

ATENÇÃO PLENA

Cena 1.5

Depois de a Alegria tentar minimizar diversas queixas sobre os 
problemas com a mudança para São Francisco, a Raiva diz:
– Alegria, não tem o menor motivo para a Riley se sentir feliz 

agora. Pode deixar com a gente. 
E os outros sentimentos continuam: 
– Eu voto em matar aula!
– Não temos nem roupa, ela não pode ir pra escola! 
– Eu vou chorar até não poder mais!
– Trancamos a porta e gritamos todos os palavrões que aprende-

mos!
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Nesse trecho, a Alegria mostra pouco contato com o momento 
presente – o contrário do que é atenção plena. A cada comentário, ela 
responde de imediato, e isso cria um grande risco: agir sem considerar 
o que está acontecendo agora pode criar problemas porque impede 
que a Riley se adapte a cada circunstância. 

A dificuldade em manter contato consciente e sem julgamento 
com o momento presente coloca em risco a liberdade da Riley para es-
colher como agir. Se ela considera apenas pensamentos e sentimentos 
sobre o passado ou sobre o futuro, ela permanece insensível ao que 
acontece no presente. Se ela pensa durante todo o tempo sobre o passa-
do em Minnesota, por exemplo, pode não perceber que em São Fran-
cisco também há pessoas e atividades legais. Ou se ela pensa apenas so-
bre o lado bom da mudança, pode não se preparar para os novos desa-
fios, como conviver com a falta dos seus móveis e das suas roupas até a 
chegada da mudança; se não quer comer pizza de brócolis, precisará sa-
ber onde há pizzarias que vendem seus sabores preferidos; tolerar o tem-
po necessário para fazer novos amigos e lidar com suas qualidades e pro-
blemas diferentes dos amigos de Minnesota. A atenção plena não tem o 
objetivo de deixá-la feliz, mas de conhecer o que ocorre momento a 
momento e tomar decisões livremente (Kabat-Zinn, 2003).

Assim como as outras habilidades, a atenção plena também é 
definida funcionalmente: resulta de qualquer atividade que ajude o 
cliente a observar o momento presente de forma consciente e sem 
julgamentos (Hayes et al., 1999). Um exercício simples envolve ape-
nas dois passos: observar a respiração e o que acontece dentro de si. 
Preferencialmente em um local reservado, de olhos fechados e em 
uma posição confortável, mantém-se o foco na respiração. Ao obser-
var que a atenção foi desviada, o cliente apenas retoma o foco na 
respiração. Podem surgir pensamentos neutros, como “Tenho de 
abastecer o carro antes de ir para casa”; e podem surgir pensamentos 
negativos, como “Talvez eu seja incapaz de mudar”; e ainda podem 
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surgir emoções e sensações físicas aversivas, como mágoa, tristeza, 
aperto no peito e dor no estômago. Em todos os casos, independen-
temente do conteúdo e do desconforto gerado pelos eventos inter-
nos, o exercício é simples: ao observar que a atenção foi desviada, o 
cliente apenas retoma o foco na respiração. Somos naturalmente 
preparados para prestar atenção em estímulos variados, então o exer-
cício visa desenvolver a habilidade de também conseguir voltar a 
atenção para o foco desejado.

Conhecer essa versão simplificada permite adaptar outras for-
mas de atenção plena às preferências de cada cliente. Desde que o 
exercício envolva prestar atenção de forma consciente e sem julga-
mentos, quaisquer adaptações são bem-vindas. Por exemplo, observar 
a respiração é uma referência para manter a concentração, mas algu-
mas pessoas preferem se concentrar em uma meditação, um mantra 
ou mesmo um ponto na parede. Em uma versão ainda mais simples 
desse exercício, “escaneamento corporal” (Walser & Westrup, 2007), 
o cliente mantém a atenção nas próprias sensações físicas e observa os 
estímulos presentes em cada parte do corpo, dos pés até a cabeça. O 
essencial é preservar estes dois passos: voluntariamente manter a aten-
ção em um foco e observar quaisquer eventos que distraiam a atenção, 
redirecionando a atenção para o foco inicial quantas vezes forem ne-
cessárias (Kabat-Zinn, 2003).

VALORES

Cena 1.6

Enquanto Alegria e Tristeza enfrentam desafios para retornar à 
sala de comando, o amigo imaginário Bing Bong sugere um 
atalho. A Tristeza alerta sobre o risco desse caminho, mas Bing 
Bong responde: 
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– Isso é apenas um boato, eu passo aqui o tempo todo. Isso é 
um atalho! Tá vendo? P-E-R-I-G-O: atalho! Eu vou provar 
para vocês!

Então Alegria diz para Tristeza: 
– Se você quer ir por aí e andar mais, pode ir. Mas agora a Riley 

está precisando de mim! Eu não vou perder o trem.

Nesse trecho, a Alegria demonstra mais uma vez sua responsabi-
lidade pelo bem-estar da Riley. O problema é que, algumas vezes, esse 
valor também tem uma função evitativa. A Alegria mostra dificuldade 
em tolerar momentos em que a Riley fica mal e faz de tudo para eli-
minar o desconforto. Essa função evitativa é tão forte que Alegria ig-
nora a advertência da Tristeza, a única que leu os manuais das memó-
rias e conhecia os riscos do atalho. Em decorrência, envolvem-se no 
descarrilamento do trem. 

Os valores são vivenciados momento a momento por meio de 
ações que os representem. Em primeiro lugar, é necessário ter clareza 
sobre quais são os valores do cliente. A descoberta ou definição dos 
valores pode ser feita, por exemplo, por meio do exercício “escrevendo 
sua autobiografia” (Stoddard & Afari, 2014). O cliente deve escrever 
duas versões da própria vida: na primeira, narra os fatos mais impor-
tantes da sua história real e identifica que valores se destacam nessa 
história; na segunda, narra os fatos mais importantes imaginando que 
viveu exatamente a vida que gostaria e então também identifica os 
principais valores expressos nessa história. A comparação das versões 
pode esclarecer que valores são caros ao cliente e o quanto estão pre-
sentes na sua vida. Uma versão mais curta, mas emocionalmente in-
tensa, desse exercício é a redação da eulogia (Hayes et al., 1999): o 
cliente escreve um discurso para ser lido no próprio funeral. Diante 
da finitude, o cliente reavalia sua vida e seleciona os eventos mais im-
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portantes. A partir dessa descrição, pode identificar seus valores mais 
caros. Um último exercício de identificação dos valores é a “lista de 
valores” (Cohen, Garcia, Apfel, & Master, 2006): o cliente lê uma re-
lação de palavras que podem ter a função de valores (e. g., justiça, ho-
nestidade e carinho) e escolhe aquelas com que mais se identifica e 
que representam seus valores essenciais. Em todos os casos, é impor-
tante testar os valores no dia a dia do cliente e observar se eles se man-
têm relevantes e úteis ao longo de diferentes contextos. Isso pode con-
tribuir para refinar e aprimorar a relação de valores.

COMPROMETIMENTO

O comprometimento indica a manutenção de comportamentos 
coerentes com os valores. Essa coerência pode ser promovida por meio 
de técnicas cognitivo-comportamentais tradicionais. Por exemplo, a 
tabela de ativação comportamental (Kanter, Busch, & Rusch, 2009). 
Trata-se de uma tabela com as seguintes colunas: O que, Quando, Com 
quem, Onde, Barreiras, Soluções e Resultado. Geralmente usada no tra-
tamento da depressão, a tabela pode ser usada para promover com-
portamentos que representam os valores do cliente. Ela permite tanto 
o planejamento quanto a antecipação de problemas, favorecendo a re-
alização da atividade e a preparação para lidar com adversidades. Ou-
tras variações, como a tabela para Registro Diário de Pensamentos 
Disfuncionais (RDPD), também são úteis para identificar barreiras e 
estratégias de enfrentamento. De forma geral, o estabelecimento con-
sensual de tarefas para casa favorece a realização de ações comprome-
tidas com os valores. Versões da tabela de ativação comportamental e 
do RDPD são encontradas gratuitamente na internet por meio de fer-
ramentas de pesquisa, como o Google. Além de usar uma das versões, 
você também pode adaptá-las conforme suas necessidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ACT é uma abordagem terapêutica contextual baseada filoso-
ficamente no contextualismo funcional e em um modelo teórico da 
cognição e da linguagem, a teoria dos quadros relacionais. Essas bases 
pressupõem que todo o trabalho clínico deve se basear em análises das 
circunstâncias atuais e históricas. Mais importante do que sua classifi-
cação como uma terapia comportamental ou cognitiva, é a compreen-
são do contexto do cliente que deve orientar a intervenção. Além de 
ser uma abordagem terapêutica, a ACT também representa um mo-
delo de funcionamento humano, a flexibilidade psicológica, que se 
propõe a explicar tanto sua condição de saúde quanto sua condição 
psicopatológica. Esse modelo se baseia em três estilos de enfrentamen-
to da vida – aberto, presente e engajado – que, interagindo de manei-
ra harmônica, favorecem a realização pessoal voluntária e consciente 
com base nos próprios valores. 

O filme Divertida Mente mostra de forma simples e clara que 
temos emoções divergentes e, algumas vezes, antagônicas. O conflito 
entre emoções permeia a adaptação de Riley à vida em São Francis-
co: a casa é diferente do que esperava, as pessoas tem hábitos estra-
nhos, não tem amigos na nova escola e surgem desavenças na famí-
lia. Depois de uma grande aventura psicológica, suas emoções final-
mente passam a conviver harmonicamente. Perceber que todas as 
emoções não apenas são legítimas, mas necessárias, e também po-
dem coexistir em equilíbrio favorece seu amadurecimento psicológi-
co, com uma vida emocional mais complexa que permite gostar da 
vida antiga e se adaptar à vida nova. 
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