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Erros cognitivos ou distorções cognitivas correspondem a erros de pensamento que
fazem com que o indivíduo perceba o entorno e os acontecimentos de uma maneira
equivocada e/ou tendenciosa. Como consequência, experimentam-se emoções intensas e desproporcionais ao contexto, bem como decorrem ações desadaptativas. Beck
(2013) define 14 distorções cognitivas, sendo elas: leitura mental, previsão do futuro ou
catastrofização, pensamento do tipo “E se...”, desqualificação dos aspectos positivos,
filtro negativo ou abstração seletiva, supergeneralização, rotulação, pensamento do
tipo “Deveria”, personalização, pensamento dicotômico, comparações pouco razoáveis,
tendência à lamentação, atribuição de culpa e raciocínio emocional. Destas, destacam-se na presente coleção: pensamento dicotômico, catastrofização, visão em túnel,
personalização, raciocínio emocional e leitura mental.

Neste livro, será apresentada a distorção cognitiva personalização, que traz a ideia de
que os outros estão se comportando negativamente devido à pessoa, sem considerar
explicações mais plausíveis para o comportamento deles.
Trabalhar as distorções cognitivas na infância auxilia a criança a olhar para os eventos
com mais clareza, questionar os próprios pensamentos e assim, manejar de maneira
mais apropriada as emoções, além de lidar com os desafios de vida com mais propriedade.
Esperamos que esta coleção possa auxiliar profissionais da psicologia a trabalhar com
as distorções, bem como apresentar algumas estratégias de manejo diante delas. Para
crianças, pais e professores, espera-se que possam aprender sobre os erros de pensamento, adequando-os aos dados de realidade, promovendo enfrentamento e uma vida
emocional mais saudável.

Beck, J. S. (2013). Terapia cognitiva: Teoria e prática (2.ed.). Porto Alegre: Artmed.

Há alguns anos, alienígenas da galáxia Cerebrus Pifadus invadiram
silenciosamente a Terra. Eles descobriram que poderiam influenciar os pensamentos
dos humanos e resolveram ficar. São vários os aliens que podem influenciar a forma
como pensamos, mas, em geral, eles não atrapalham muito a nossa vida.

Só que de tempos em tempos, quando estamos
mais frágeis, inseguros, com medo, com raiva,
frustrados ou mesmo desatentos, eles se alimentam
dessas oportunidades para crescerem e, aí,
influenciam muito o jeito como a gente pensa. Por
isso, é importante saber como lidar com esses aliens
para que eles não atrapalhem a nossa vida.

Culpalien é um alienígena que quando
aparece faz as pessoas acreditarem
que os outros estão falando delas ou
aquilo que os outros estão fazendo tem
a ver com algo que ela fez. E assim, a
pessoa fica preocupada, ansiosa e não
consegue pensar em outra coisa.

Sandra se sente muito insegura. Ela sempre tem alguém por perto para tirar suas
dúvidas e apoiá-la. Está sempre com a mãe, a tia ou a melhor amiga, Stela. Sandra
costuma ficar muito preocupada quando Stela não vai à aula. Certa vez, Stela ficou
doente e faltou por três dias seguidos. Sandra ficou muito triste e ansiosa para que
a amiga ficasse bem e voltasse logo às aulas.

Após o intervalo, veio a aula de educação física. Sandra não gostava muito dessa
aula porque não se achava boa em nenhum esporte. Na divisão dos times para o
jogo de vôlei, Sandra foi a última a ser escolhida,
mas nem se importou: “Nem gosto de
jogar mesmo”. Mas bem lá no fundo
ela estava incomodada por ninguém a
querer no time.

