
Passos para a Mudança 
 
Hoje vamos falar sobre os passos para a mudança.  
Muitas das vezes quem nos procura nas consultas de psicologia/psicoterapia, nem 
sempre se encontra pronto para a mudança. É sabido que um paciente motivado e 
disponível para mudar é essencial para bons resultados no processo psicoterapêutico. 
No entanto, estar pronto para a mudança exige que a pessoa assuma um compromisso 
com ela própria e com os outros, implica esforço, gestão emocional e aceitação de que 
por vezes neste processo existem recaídas. As recaídas são na maioria das vezes vistas 
como negativas e desmotivadoras, porém fazem parte de um processo de mudança 
normativo e sobretudo duradouro.   
No que diz respeito à mudança uma das abordagens mais conhecidas diz respeito ao 
Modelo transteórico da Mudança de James Prochaska e Carlo DiClemente. Este modelo 
é amplamente utilizado em contexto de psicoterapia e tem por bases vários estágios de 
mudança pelos quais a pessoa passa.  
Estes estágios de mudança incluem vários passos e numa fase inicial é importante 
perceber em que estágio se encontra o paciente para o podermos auxiliar na 
mudança. 
 
1º Passo – Pré-contemplação  
Neste estágio as pessoas ainda não consideram que a mudança é necessária, é por vezes 
uma fase de “negação”, pois não há uma consciência real dos problemas, nem 
responsabilização sobre os mesmos. Tal não significa que as pessoas neste estágio não 
queiram mudar, simplesmente gostam da ideia, mas não pensam que mudar seja algo 
que dependa de si mesmos, mas sim de fatores externos, o que faz com que a pessoa 
não se percecione como um agente ativo neste processo. 
 
2º Passo – Contemplação 
Neste estágio, as pessoas começam a tornar-se conscientes dos benefícios de uma 
eventual mudança, no entanto os custos associados à mudança tendem a ter um maior 
peso do que as vantagens na mudança. É como se existisse um conflito entre os prós e 
os contras em mudar, criando uma sensação de ambivalência em relação à mudança. 
Esta sensação é normativa uma vez que partir para a ação faz-nos sair da nossa zona de 
conforto e faz-nos sentir sentimentos como medo, receio, apreensão. Estas 
inseguranças podem manter as pessoas neste estágio de forma crónica, uma vez que 
buscam por certezas absolutas em relação à mudança. 
 
3º Passo – Preparação 
Durante o estágio de preparação a pessoa já decidiu começar a fazer pequenas 
mudanças no seu dia-a-dia, de forma a prepararem-se para uma mudança maior. 
 
4º Passo – Ação 
No estágio da ação, as pessoas começam a agir de forma a atingirem diretamente os 
seus objetivos. Estão comprometidas com as suas escolhas e as suas decisões, apesar 
dos obstáculos que surgem, sendo que neste estágio a ação é diária e pensada de forma 
consciente. Por vezes no passo ada Ação as resoluções falham porque as etapas 
anteriores não tiveram tempo suficiente para serem consolidadas.  



5º Passo – Manutenção 
Nesta fase de manutenção a pessoa já criou uma verdadeira rotina com novos hábitos 
e comportamentos. No entanto esta fase é tão ou mais desafiante do que as anteriores 
pois a manutenção de hábitos de forma prolongada acarreta um investimento contínuo 
por parte da pessoa e uma aceitação dos altos e baixos que fazem parte do processo. 
Não é uma fase estática uma vez que é necessário que a pessoa faça aprendizagens 
diárias e atualização de novos recursos, não se agarrando apenas ao que já foi 
conquistado. 
 
Recaída  
Em qualquer processo de mudança as recaídas são comuns, mas fazem com que as 
pessoas possam experienciar sentimentos de fracasso, desilusão, frustração entre 
outras. No entanto mudar implica desafiar e desafiar-se, superar etapas e ultrapassar 
barreiras. Por vezes é necessário dar-se um passo atrás para poder avançar novamente, 
não ficando preso numa espiral de autoculpabilização, pois falhar faz parte do processo. 
 
 
Pequeno exercício: 
 
Se pensa, precisa ou quer implementar alguma mudança na sua vida, veja os seguintes 
estágios e tente identificar em qual fase se encontra:  
 
Pré-contemplação: “No que me diz respeito, não sei o que mais posso fazer. Há algumas 
mudanças em relação aos outros e ao contexto que se mudassem seria exatamente o 
que eu precisaria. Talvez tenha que me conformar que não há mais nada que possa fazer 
e conformar-me com a vida que tenho.” 
Contemplação: “Talvez um dia consiga mudar. Gostava de perceber porque é que tenho 
estes comportamentos, talvez se percebesse o porquê poderia ser mais fácil mudar 
alguma coisa. Não me quero sentir assim e sei que estes comportamentos não são bons 
para mim.” 
Preparação: “Tenho estes objetivos definidos e quero começar a pô-los em prática nas 
próximas semanas. Tenho que ser positivo e apesar de alguns receios tenho que 
continuar este caminho. Tenho a minha meta traçada e estou a tentar garantir que 
tenho as condições de preciso para avançar.” 
Ação: “Nestes últimos meses tenho posto em prática algumas mudanças e tenho 
gostado dos resultados e dos benefícios que isso tem tido em mim. Nem sempre é fácil 
ser consistente neste processo, mas faz parte do mesmo. No geral tenho gostado muito 
dos aspetos positivos que estes novos hábitos trouxeram para o meu dia-a-dia, sinto-
me bem com isso.” 
Manutenção: “Consigo olhar para este último ano e sentir orgulho em mim e na forma 
como conduzi este processo. Tem sido um desafio ultrapassar alguns fatores do dia-a-
dia que me fazem querer recair, mas sinto que tenho conseguido fintá-los o que me faz 
sentir ainda melhor comigo mesmo. Quero manter esta nova forma de fazer as coisas e 
de estar na vida e torna-se cada vez mais fácil cumprir com isso. 
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