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ESCRITA TERAPÊUTICA

A ESCRITA TERAPÊUTICA FAZ PARTE DO PROCESSO DE AUTO CONHECIMENTO, QUE
LEVA A AUTO CURA, QUANTO MAIS NOS CONHECEMOS, CONHECEMOS NOSSOS
PENSAMENTOS, SENTIMENTOS E EMOÇÕES, MAIS RÁPIDO A CURA CHEGA.

ELA PROPORCIONA MELHORA NA AUTOESTIMA, AUTOCONFIANÇA E NA
CAPACIDADE DE SE SENTIR CONFORTÁVEL EM SITUAÇÕES SOCIAIS QUE
EVITAVÁMOS ANTES DE INICIAR A PRÁTICA DA ESCRITA.

 
“Escrever torna a dor em... cura”

Gabriele Ribas
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ESCRITA TERAPÊUTICA

1 Escolha um meio

Hoje em dia é possível manter um diário de diversas formas, do digital ao auditivo
ao visual. O importante é escolher um meio que o inspire a escrever.  

2 Encontre um ambiente calmo e silencioso para entrar em contato com as
emoções.

Sente em silêncio antes de começar a escrever para eliminar as distrações e
concentrar os pensamentos. Alongue-se e respire profundamente.

3 Habitue-se a escrever o diário.
 
A introspecção exige uma prática diária, portanto, estabeleça uma meta de
escrever diariamente independentemente da quantidade. Separe entre 10 e 30
minutos por dia para escrever e não procrastine!

4 Inclua a data e o horário em cada entrada.

Inclua informações que pareçam relevantes como o clima, a estação, o significado
do dia (aniversário, feriado, etc.) ou o motivo pelo qual está escrevendo a entrada
em particular.
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COMEÇANDO A ESCREVER

Faça o gráfico da sua vida para percebê-la ao longo do tempo.

Nascimento eventos fatos ............... ............ ........... ............. ........... atualidade 

Ano tal..........................................................................................................................................................................................................................................
Ano tal..........................................................................................................................................................................................................................................
Ano tal.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Quanto as suas histórias, pode sempre começar com: Era uma vez... e procure dar um final
feliz a fim de recriar sua história. 

Era uma vez
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................Recrie o final (feliz)! 

Escreva sobre suas lembranças positivas para alimentar sua memória com coisas boas.
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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Escreva uma carta ou um bilhete carinhoso para uma pessoa importante para você
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

 
 

Agora que tal entregar para a pessoa? Experimente!
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Qual a sua idade?
..................................................
Como você está se sentindo?
...................................................................................................................................................................................................................................................
O que eu posso fazer por você?

DIÁLOGO COM NOSSA CRIANÇA INTERIOR
 

Antes de iniciar olhe uma foto sua de criança
 

Divida essa folha ao meio e com sua mão dominante (representação adulta)escreva
perguntas à sua criança interior. Então com a mão não dominante (representação infantil), na
outra coluna, escreva as respostas de forma infantil e espontânea suas próprias perguntas.

Exemplos de perguntas: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................            

.............................................................................................................................................................................................................................................................
                                
                                

Esta prática é desafiante. Experimente escrever seu nome completo com a mão não
dominante para resgatar memórias da alfabetização. Deixe de lado o eu crítico e
perfeccionista. 

Benefícios: Conexão com a criança interior, criatividade, contato com as emoções,
espontaneidade. 

***Pergunte o que você quiser para sua criança, mas ela será clara e objetiva. Leia nas
entrelinhas e perceba o que ela tenta lhe comunicar.
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CRIE UM CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VITÓRIAS
 

Reconhecer suas habilidades e talentos lhe trará como benefícios o autoconhecimento, auto
eficácia, autoestima e resiliência. 

A cada nova conquista, anote. 

Reconheça suas conquistas pessoais, profissionais, superações, vitórias, sucessos.

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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Quando nos vinculamos a esta Essência Criadora que habita o âmago do nosso 
microcosmo, transcendemos a dimensão da criatura, tornando-nos co-criadores.

Roberto Crema
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O ato de agradecermos aumenta nossa sensação de alegria e bem-estar. Agradeça o
passado, o presente e o futuro, isso fará sua mente acreditar que seu futuro será muito
bom.

Diariamente escreva, pela manhã três motivos para ser feliz. 

Eu sou 

Eu estou 

DICAS DE OURO
 

• Diário da gratidão 

• Crie o diário da felicidade:

• Escreva cartas para felicidade. 
 
• Carta de amor a si mesmo (a), inicie assim:  Querido eu........
 
• Elogie-se no espelho.
 
• Escreva um poema iniciando por: 

• O que eu posso fazer hoje para ser melhor que ontem.
 
• Descreva seus pequenos prazeres, cole fotos.
 
• Escreva uma carta para seu passado. 

• Faça uma lista das 50 coisas, pessoas, animais, que você ama.

• Escreva uma carta pra Deus. 
 

institutomentesaudavel.com.br - contato@institutomentesaudavel.com.br - (11) 9 7352 6265 
Instagram: @rosangelagodo - Facebook: Instituto Mente Saudável

ESCRITA TERAPÊUTICA

10



DIÁRIO DO EU
• Defina o que deseja escrever. Pergunte-se sobre o que ocorre em sua vida, sobre como se
sente, sobre o que está pensando e sobre o que deseja.
 
• Controle o tempo. Escreva de 5 a 20 minutos, ou pelo tempo em que se mantiver inspirado. 

• Simplesmente escreva. Coloque a caneta no papel e não pare de escrever até o fim do
tempo estipulado. Canalize os pensamentos diretamente do cérebro e não tente ser crítico
consigo mesmo. 

• Releia o que escreveu. Ao terminar, revise toda a entrada do diário e escreva uma ou duas
frases de reflexão: "Ao ler isso, percebi que..." ou "Estou ciente de que tal coisa, situação, fato,
acontecimento ...". 

• Escreva o que sentir. Sempre que passar por uma emoção forte, registre-a no diário. Escreva
o que sentiu, o que desencadeou o sentimento e o que fará quanto a isso. 

• Avalie as ações, emoções e pensamentos. Escreva sobre o que fez e como o fez. Sobre o que
pensou e sentiu. Questione suas ações e responda os questionamentos. 

• Utilize o diário em conjunto com as sessões de terapia. Registre seus pensamentos sobre a
última sessão e identifique as coisas interessantes que aprendeu. Você pode escrever durante
a terapia, logo após a sessão ou apenas após refletir sobre a experiência. 

• Não tenha medo da criatividade. Caso sinta que conseguiria se expressar melhor através de
desenhos, vá em frente. Utilize tinta, marcadores, giz de cera para fazer pinturas. Se preferir,
cole fotos, flores e outros itens no diário. Faça o que lhe der vontade, esse diário é só seu,
ninguém vai te julgar, não tenha receios, medos, vergonhas, se entregue! 

• Pense no diário como um amigo. A escrita simulará um desabafo de tudo que está sentindo
para um amigo próximo e de confiança. 

• Leia o diário frequentemente. Compare as coisas escritas recentemente com as escritas há
alguns meses para encontrar padrões e identificar seu desenvolvimento pessoal. Pode ser
difícil reviver algumas emoções negativas, mas você saberá que progrediu ao se lembrar do
que sentiu sem se abalar
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DICAS

 
• Eu daqui dez anos ..................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................

• Crie um caderno ou apenas escreva sobre seus desejos.......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

• Descreva como seria um dia pleno............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................

• Minha melhor versão será...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

• Descreva o que você quer aprender: 

• Nesta semana..................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
• Neste mês ...........................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
 • Neste ano...........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
“Em um sentido muito real somos autores da nossa vida.” 

                                                                                                        Mandy Aftel
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FAÇA UM ESBOÇO DO SEU PROJETO DE VIDA

 
 

Escreva três metas para cada área de sua vida descritas abaixo:

• Espírito 

• Família 

• Emoções 

• Mente 

• Corpo 

• Trabalho 

• Dinheiro 

• Amor 

• Amizades 

• Vida social 

• Lazer 

• Natureza 
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ÁREA DA
VIDA

ESCREVA
SOBRE OBJETIVOS

  Saúde 
 Inte lectua l

  Saúde 
 Emoc iona l

  Re lac io
namento
comigo 

  Re lac io
namento
com os
outros  

  Re lac io
namento
amoroso

  Saúde 
 F í s i ca

  Sono ,
a l imentação ,

exerc í c ios

 O que vou
fazer

  Aprender  com
l ivros ,  teatros ,
museus ,  cursos

  Quais
sent imentos  quer

nutr i r  em sua
v ida?

  O que quer
melhorar ,  auto

est ima ,  auto
conhec imento

Como se
comunica ho je  e
como dese ja  se

comunicar?

  O que pretende
v iver  na área

afet iva?
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VIDA

ESCREVA
SOBRE OBJETIVOS

Famí l ia

Trabalho
Prof i s são

F inance i ro  

  Lazer

Natureza

Amizades

  Como quer  se
re lac ionar  com

pai ,  i rmão ,
pr imos ,  t ios ,

avó?

  Como cu l t ivar
as  que já  tem e

conquis tar
novas?

  Metas  para crescer ,
ob jet ivos ,  é  i s so

mesmo o  que quer
fazer?  

  Como estão seus
recursos  mater ia i s?

Tem d ív idas?

 Tem um hobby?  
O que te  dá

prazer  em fazer?

 Você  contr ibu i
para o  meio
ambiente?  

O que faz  para
preservá - lo?



Meu nome é Rosângela Godo, sou Psicoterapeuta , uso a Terapia Cognitivo
Comportamental como ferramenta de ajuda nos processos de auto cura. 

Me especializei em Ansiedade, Depressão, Síndrome do Pânico e controle do stress com a
Gestão das Emoções.

Também uso como ferramenta a Terapia Vibracional Quântica, a EFT e a PNL.

Sou fundadora do Instituto Mente Saudável, que tem ajudado centenas de pessoas ao
longo dos anos, eterna estudiosa e pesquisadora da mente humana, apaixonada pela vida
e pela minha missão aqui na terra.
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SELIGMAN, Martin. Florescer, uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e
do bem-estar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 

Suy, A. (2017). Escrever. Revista Língua de Trapo. 52°Edição. Disponível em: http://www.

revistalinguadetrapo.com.br/escrever-por-ana-suy/ acesso em 14 de julho de 2018. 

Winnicott, D., W. O Brincar & a realidade. (!975). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho
originalmente publicado em 1971)

 

"Transformar a mente das pessoas em uma mente saudável, para assim termos no mundo um
lugar melhor para se viver."

 
REFERÊNCIAS

 

 
institutomentesaudavel.com.br - contato@institutomentesaudavel.com.br - (11) 9 7352 6265 

Instagram: @rosangelagodo - Facebook: Instituto Mente Saudável

ESCRITA TERAPÊUTICA

15


