
Tem gente que ainda duvida que a forma, o 

conteúdo, a frequência e a intensidade dos 

nossos pensamentos interferem bastante em 

nossa maneira de agir e sentir; como também há 

quem já tenha sacado a relação direta que existe 

entre tudo que se passa em nossa cabeça e nosso 

estado de humor e atitudes, mas aqui nem vamos 

levar isso em consideração, porque as dicas e 

pequenos exercícios desse material terão 

utilidade para todos nesse momento tão 

importante e diferente que estamos vivendo.  

Vamos imaginar uma situação: Você e seus 

(suas) amigos(as) estão jogando um jogo de 

tabuleiro quando você resolve buscar algo para 

comer na cozinha. Quando volta, seus (suas) 

amigos(as) estão rindo e parecem ter falado ou 

feito algo que você não sacou logo de cara do 

que se tratava. Se você tiver um pensamento 

muito rápido e distorcido de desconfiança, note 

a sucessão de eventos que 

podem acontecer....

Sobre os 
pensamentos...



“Eles(as) estão me enganando”

“Eles(as) devem ter combinado 

alguma coisa para burlar as regras”

“Isso não é justo, estão me 

passando pra trás” 

Irritabilidade

Chateação

Ira

Coração batendo mais acelerado

Tensão muscular

Respiração mais curta

Querer sair do jogo

Ficar na defensiva

Insinuar coisas e provocar discussões

Atacar seus (suas) amigos(as)



Se você tivesse conseguido pensar de outra forma, por exemplo: “Se eles(as) estão achando que 

eu não notei, deixa eles(as), vou fingir que não vi nada e agora mesmo que quero ganhar” ou ainda 

“Esses(as) meus (minhas) amigos(as) parecem crianças que não cresceram, olha só, roubando no 

jogo... eu aguento com isso?” ou ainda (e, de todos, talvez o melhor dos pensamentos): 

“Será que não é melhor eu perguntar do 

que eles(as) estão rindo e entrar na história 

também, ao invés de ficar imaginando que 

eles(as) estão trapaceando?”



Perceba que cada pensamento dessas hipóteses levaria para um tipo de reações diferente, de 

competitividade, de relaxar e aproveitar a situação ou de simplesmente sondar para só então escolher 

como agir. 

Então a proposta da DRIG com esse material é: avalie seus pensamentos, mas não só aí dentro da sua 

cabeça. Torne isso concreto, anote, faça um diário (e mesmo que você só escreva de vez em quando já 

tá valendo), pode ser em um bloco que só você sabe onde fica, no seu próprio e-mail ou celular, não 

vai fazer diferença, contanto que você encontre uma forma estruturada de validar seus pensamentos! 

A maioria das pessoas não tem muita certeza sobre sua forma 

de pensar. Você conhece a sua? Seus pensamentos são mais 

duvidosos, quase tudo você pensa em forma de perguntas? 

Ou são mais pessimistas, em geral, você conta com o não 

antes de qualquer coisa? Ou o contrário, você nota 

pensamentos mais esperançosos, que te ajudam a acreditar 

no futuro com boas perspectivas? 



Perguntas para você usar quando quiser 
avaliar seus pensamentos

o Por que estou concluindo a situação dessa forma? Será que existiria outra maneira de 

interpretá-la?

o Se mês passado, meu (minha) melhor amigo ou amiga tivesse me contado exatamente essa 

história e pedisse minha opinião, eu consideraria e responderia da mesma maneira que 

estou pensando e reagindo agora? 

o Daqui a um mês, um ano ou até mesmo 5 anos essa situação ainda será importante para 

mim? Se a resposta for sim considere ainda mais o que está se passando dentro de você.

o Estou concluindo sobre essa situação dessa maneira por que tem alguma coisa específica 

que me impede de pensar de outra forma (por exemplo: envolve uma pessoa que você 

gosta muito ou não suporta e isso te atrapalha a ter neutralidade?)

o Será que se eu contar para alguém sobre isso, do mesmo jeitinho que estou pensando, eu 

me sentiria confortável? E se não, por quê?



Você já sabe que mudando seus 

pensamentos, muda seu humor, suas ações e 

até as sensações físicas do seu corpo. 

Às vezes, diante de um problema só não é 

possível mudar o ambiente ou quem está 

envolvido, no entanto, o exercício a seguir vai 

te mostrar como a mudança dos pensamentos 

desencadeia outras mudanças e o desfecho é 

mais positivo. 



Exercício: manejo das reações a partir da mudança de pensamentos
Começando de baixo para cima, reescreva novas formas de pensar, agir, sentir (emocional e fisicamente) 

e observe como é possível manejar reações quando decidimos o que e como... 

Ambiente/situação da vida 

dificilmente conseguiremos 
controlar ou modificar 

Pandemia/quarentena/isolamento social. O contexto de 
vida está muito diferente do que você já se habituou e, 
por conta disso, não sabe como lidar com as INCERTEZAS

Reações/sensações físicas 

temos algum controle e escolha 
sobre o que acontece

Insônia, alteração no apetite (para mais ou para menos), 
dor de cabeça ou pelo corpo 

Humor

temos algum controle e escolha 
sobre o que acontece

Irritável, intolerante, emoções à flor da pele, ANSIEDADE, 
MEDO

Comportamentos

temos muito controle e escolha 
sobre o que acontece

Abrir mão de coisas prazerosas por não acreditar que faça 
diferença no todo, dormir mais, se isolar da família para 
evitar discussões, usar a internet para descontar as 
frustrações e publicar declarações mais polêmicas e 
provocativas, RECLAMAR MUITO.

Pensamentos

temos muito controle e escolha 
sobre o que acontece

“Acho que tudo isso não vai passar tão cedo”, “Não sei 
mais o que esperar do futuro”, “Quero sumir”, “Tudo isso é 
horrível e não consigo ver uma solução tão cedo”, “Não 
sei  se vou recuperar tudo que estou perdendo agora”.

ATUAL COMO QUERO QUE SEJA



Esperamos que esse material tenha trazido alguma dica ou ajuda 

para você se fortalecer para enfrentar com mais ânimo ou, pelo 

menos, sem deixar se abalar tanto pelos acontecimentos dessa 

fase, que não estão fáceis mesmo. 

A DRIG oferece esse apoio e te incentiva a desenvolver 

sua resiliência (capacidade de transformarmos uma 

situação adversa em força e sabedoria), pois acreditamos 

demais no poder mobilizador que existe em investirmos 

em nós mesmos! Conte conosco e use e abuse de nossa 

plataforma!

www.drig.in


