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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho tem o objetivo de fazer uma breve explanação sobre a 

terapia Cognitivo-Comportamental, e mostrar como são trabalhadas em seu âmbito, 
algumas problemáticas vivenciadas pelo núcleo familiar. A abordagem Cognitivo-
Comportamental abrange uma gama variada de conceitos e campos de atuação. Dentre 
eles pode-se citar a Psicologia clínica, a Psicologia comunitária, a Psicologia 
industrial/organizacional, a Psicologia escolar, e até mesmo, trabalhando em conjunto 
com a Psiquiatria. No entanto, foram escolhidas apenas algumas problemáticas 
detectadas no meio familiar como foco central, devido à restrição do tema. Frisa-se 
ainda, que uma grande quantidade de exemplos foi utilizada, visando uma melhor 
compreensão das problemáticas apontadas. 

 
 

UM POUCO DE HISTÓRIA 
 
 

"A Terapia Cognitiva é um sistema psicoterapêutico fundamentado no modelo 
cognitivo, segundo o qual a emoção e o comportamento são determinados pela forma 
como o indivíduo interpreta o mundo" (CORDIOLI et al., 1998, p.209). Nascida mais 
especificamente na década de sessenta, foi desenvolvida inicialmente por Beck. Este, 
buscava uma base empírica para a teoria da melancolia desenvolvida por Freud. Aos 
poucos, estruturou o modelo cognitivo da depressão. Sua proposta, era de que a 
depressão, independentemente de suas causas, poderia ser concebida como uma 
perturbação do pensamento consciente. Por ser desta natureza, a ocorrência dos 
sintomas não estaria fora do controle do paciente, pois tanto seus estados de humor, 
quanto os seus comportamentos, se davam em conseqüência de uma visão distorcida do 
mundo, das pessoas, e de si próprio. A Terapia Cognitiva pode ser aplicada a pacientes 
de todas as idades, de níveis culturais, educacionais diferentes, podendo ser realizada 
individualmente ou em grupo. Salienta-se, entretanto, que os pacientes que mais se 
beneficiam desta abordagem, são os que apresentam uma relativa capacidade analítica, e 
de elaboração. 

 
 

A DINÂMICA DA ABORDAGEM COGNITIVA 
 
 

Consiste em uma abordagem essencialmente ativa, pois o terapeuta e o paciente 
interagem de maneira cooperativa, objetivando solucionar os problemas existentes, 
fazendo com que o paciente identifique e modifique seus pensamentos; tem um caráter 
diretivo, pois se preocupa em trabalhar com os problemas atuais do paciente, utilizando 
pensamentos, sentimentos e comportamentos como ponto de partida; tem duração 
limitada, de maneira geral com poucas sessões. Entretanto, podem ser prolongadas 
como nos casos de transtorno de personalidade, por exemplo; é educativa, pois o 
terapeuta ensina ao paciente o modelo cognitivo, a natureza de seus problemas, o 
processo de terapia, e a prevenção de possíveis recaídas. Visa portanto, modificar as 
crenças (pensamentos), sobre como o paciente vê a si mesmo, aos outros e ao mundo. 

 
 



O CICLO VITAL FAMILIAR 
 
 

Na sociedade de maneira geral, o núcleo familiar surge do encontro de dois 
adultos jovens, independentes, que se separam de suas famílias de origem, namoram, 
noivam e casam-se posteriormente. A partir daí, novas fases incrementam a formação 
do ciclo vital da família. 

O nascimento do primeiro filho é um período difícil, onde é necessária a 
acomodação de um terceiro membro na dinâmica cotidiana. O bebê é frágil e demanda 
atenção e vigilância constantes por parte dos pais. Quando os filhos ainda estão 
pequenos, a família se abre cada vez mais para a sociedade, fazendo contato com 
creches, maternais, escolinhas, etc. Aí está a primeira prova de fogo à qual a criança é 
exposta: enfrentar as exigências do mundo externo. Com a adolescência dos filhos, as 
brigas entre estes e seus pais tornam-se mais freqüentes. Geralmente, o motivo maior é a 
reivindicação dos jovens por mais liberdade; afinal de contas, o adolescente está em 
busca de sua própria identidade. 

Na última etapa do ciclo vital familiar, os adolescentes tornam-se adultos, e 
saem de casa em busca de um companheiro. Os pais retornam então, ao estágio inicial 
do casamento onde encontram-se sozinhos, de frente consigo mesmo, envelhecidos, 
com a iminente perspectiva de morte. Ressalta-se então, que cada fase exige mudanças 
por parte dos membros da família, e sua conseqüente adaptação. 

 
 

AS PROBLEMÁTICAS DAS RELAÇÕES FAMILIARES 
 
 
   As formas de cognição são o foco da abordagem Cognitivo-Comportamental, e no 
âmbito familiar, serão ressaltados alguns pontos como causadores principais e diretos 
dos conflitos relacionais existentes. São eles: 
 
- Atribuições: evidências clínicas demonstram que as pessoas tiram conclusões 
espontâneas sobre as causas dos fatos que ocorrem na sua vida. Nas relações intra-
familiares, tanto em casais como na relação pai/filho, fica demonstrado que estas, 
quando se encontram pautadas por condutas agressivas (principalmente por parte dos 
homens), encontram explicações para seus atos sob a forma de atribuições. 
Freqüentemente o marido que agride a mulher, atribui a ela, culpa de tê-lo provocado 
até o ponto em que ele não suportou mais. E ainda, o pai que agride seus filhos, 
argumenta que seus filhos comportam-se mal, com clara intenção de provocá-lo ou 
incomodá-lo. Essa atribuição, torna-se justificativa para o ato de agressão. Nota-se o 
caráter de distorção da percepção do indivíduo atribuinte, uma vez que este só percebe a 
conduta negativa dos filhos. 
 
- Percepções seletivas: a percepção seletiva, consiste no fato de um indivíduo observar 
alguns estímulos de forma intensa, e negligenciar os outros. É necessário salientar que a 
percepção seletiva está sujeita à uma série de fatores que podem influenciar 
sensivelmente seu processo. Dentre eles, podemos destacar o estado emocional em que 
o indivíduo perceptor se encontra, assim como seu estado de fadiga física. Uma das 
possíveis causas dos problemas das relações intra-familiares, é a proporção cujas 
experiências de vida do indivíduo, o deixaram sensível à uma determinada conduta, ou 
fato. Por exemplo, uma pessoa que exerce um cargo de chefia sobre muitas pessoas, e 



que as últimas decisões são sempre tomadas por ele, tem uma forte tendência em repetir 
este comportamento no núcleo familiar. A Terapia Cognitiva, vai intervir exatamente 
neste ponto, incluindo "intervenções terapêuticas determinadas a melhorar a precisão 
perceptiva dos membros da família". Consiste portanto, em fazer com que este 
indivíduo não se perceba somente em uma posição de chefia permanente, e sim que este 
possa " modificar seu olhar", enxergando-se também como pai, marido, filho... enfim, 
como sujeito que possui diferentes papéis dentro de uma gama variada de relações. É 
mostrar também, que ele não tem que ser necessariamente o centro das decisões nas 
relações intra-familiares, e que a vida não se resume a simples tomadas de decisões. 
 
- Comunicação: uma vez que são identificados os problemas nesta área, é extremamente 
importante que se trabalhe a clareza com que a comunicação intra-familiar deva ser 
efetuada, uma vez que esta simboliza um importante componente na terapia Cognitivo-
Comportamental. Os problemas de comunicação entre os participantes de uma família 
podem seguir três caminhos, os quais necessitam ser cuidadosamente identificados para 
o direcionamento do processo terapêutico. O primeiro deles envolve os erros 
interpretativos; são erros nos quais as mensagens enviadas pelo emissor, são recebidas 
de maneira inadequada e distorcida pelo receptor. Esse processo pode se dar tanto pela 
expressão falha do emissor, quanto pela escuta deficiente do receptor. Neste caso é 
interessante trabalhar com as pessoas desta família, as habilidades básicas de 
comunicação. O segundo caminho refere-se à situação na qual a mensagem é enviada de 
maneira nítida, porém o receptor recusa-se a aceitá-la, em virtude do tom que foi 
utilizado pelo emissor. Pode-se citar como exemplo, os tons de ironia, ameaça, 
sarcasmo, dentre outros. Torna-se interessante então trabalhar nesta ocasião, com as 
habilidades de comunicação, e fundamentalmente a questão emocional e cognitivas, 
para que as mensagens não sejam mais enviadas como descrito acima. Um último 
caminho, seria a pouca comunicação entre os membros da família. Deve-se então 
focalizar os conflitos, e questionar sobre a indisposição em se discutir questões que 
envolvem o núcleo familiar de forma conjunta ou isolada. Deve-se salientar, que a 
deficiência no sistema comunicativo familiar, propicia uma maior dificuldade para se 
estabelecer metas que objetivem resolução de problemas.  
 
- Déficits nas habilidades de resolução de problemas: todo núcleo familiar enfrenta 
problemas e dificuldades, invariavelmente. Essas dificuldades podem se apresentar 
como sendo das mais cotidianas (como por exemplo organizar um "mutirão" de limpeza 
da casa enquanto a mãe viaja), às mais complexas (como por exemplo lidar com 
problemas financeiros, dividir despesas, etc.). O que a terapia Cognitivo-
Comportamental irá enfatizar, é que os problemas exigem que a família trabalhe como 
um grupo, para suplantá-los. A ênfase, é sobre os esforços de colaboração entre os 
familiares, e indo um pouco mais além, não permitindo que o individualismo e a 
competição sócio-econômica na qual estamos envolvidos, invadam as fronteiras do 
núcleo familiar, e causem a discórdia generalizada nas suas relações. Uma vez que foi 
diagnosticada a incapacidade da família na resolução de problemas, a terapia Cognitivo-
Comportamental fazer-se-á, da seguinte maneira: em primeiro lugar, identificar a 
problemática; em seguida, fazer com que o grupo identifique possíveis soluções 
alternativas e avaliar a relação custo/benefício das soluções encontradas; o próximo 
passo é verificar a aceitação desta solução por parte dos participantes; por fim, analisar 
a eficácia da mesma; e ainda, caso não tenha sido eficaz, estudar o que poderia estar 
sendo feita para modificá-la, ou então retornando ao ponto de origem, tentando 
identificar outras possibilidades. 



 
- Expectativas: baseando-se em experiências passadas, as pessoas podem desenvolver 
expectativas sobre a probabilidade de que certos fatos poderão ou não ocorrer 
futuramente. Podendo ser classificados como expectativas específicas ou expectativas 
generalizadas, a primeira demonstra ser mais destinada a um indivíduo, e a segunda 
assume um caráter mais estável e global. A conduta de um indivíduo em relação aos 
membros da família, neste caso será pautada através das previsões que este indivíduo 
faz sobre possíveis resultados, direcionando então, sua forma de agir. Um exemplo de 
expectativa específica poderia ser o seguinte: se eu pedir a meu pai que me leve a algum 
lugar depois que dele chegar cansado do serviço, ele ficará bravo comigo... As 
perguntas que se interpõem são as seguintes: Será que este pai realmente ficará bravo? 
O que me faz ter certeza disso? O que me garante que ele não possa me fazer este favor 
sem ficar bravo? E outro exemplo, agora sobre expectativa generalizada, explicita 
melhor o conceito: meus irmãos não irão cooperar comigo dessa vez... (perceba que 
desta vez, a expectativa envolve um número maior de pessoas). "As expectativas são um 
aspecto normal e eficiente do aprendizado a partir das experiências da pessoa". O que se 
torna preocupante, é o fato de quando as expectativas tornam-se inadequadas e 
bloqueiam a resolução de conflitos intra-familiares. Uma expectativa inadequada pode 
fazer com que o indivíduo ao prever uma resposta aversiva ou negativa por parte de 
seus familiares, sinta-se com um nível de ansiedade bastante elevado, e possivelmente 
torne-se incapaz de expor o que gostaria de falar. Existem também as expectativas 
otimistas e pessimistas. Se o pai tem uma expectativa positiva de que o filho irá ser 
aprovado no vestibular, e transmite este otimismo ao filho (entenda-se aí otimismo, e 
não pressões ou cobranças), este provavelmente se sentirá mais confortável e otimista 
para passar; ao passo que se o pai faz afirmações do tipo: você não tem chance de 
passar, você não tem competência suficiente, etc., o filho já vai contaminado por um 
pensamento derrotista, ou no máximo com a intenção de provar o contrário para o pai. 
As expectativas negativas dos membros de determinada família, influenciam 
diretamente na conduta e na relação entre os indivíduos participantes. 
 
- Trocas sociais: tomando por base a abordagem Cognitivo-Comportamental, temos de 
nos ater aos aspectos comportamentais das relações intra-familiares como ponto 
primordial para a construção do processo terapêutico. A teoria da Troca Social 
possibilita uma melhor compreensão na disfunção comportamental familiar. Esta teoria 
postula que as trocas em um relacionamento, apresentam uma tendência a se perfazerem 
reciprocamente. Ou seja, cada parte tende a dar o que recebe da outra pessoa. Se o pai 
adota uma conduta de repressão, coerção e agressão aos filhos (quando estes fazem algo 
que é considerado errado pelo pai), eles assimilarão portanto, que depois que crescerem, 
poderão fazer o mesmo com os membros da própria família, caso julguem que estes 
membros tenham praticado atos incorretos. Resumidamente: O mau tratamento de um 
membro da família (pai, por ex.) em relação ao outro (filho por ex.), pode proporcionar 
o mesmo tratamento do filho em relação ao pai, posteriormente. O objetivo da Terapia 
Cognitiva neste caso específico, é a modificação das condutas entre pai e filhos, de 
modo que este caráter cíclico seja desfeito. 
 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSÃO 
 

A terapia Cognitivo-Comportamental é uma abordagem relativamente nova, e 
ainda carece de muitos estudos e aperfeiçoamento. Entretanto, seu caráter imediatista 
(resolver os problemas no aqui e agora), torna-se um importante instrumento que visa 
"fortalecer" o indivíduo imediatamente, para que este dê conta de enfrentar sua 
realidade, modificar sua percepção e contato com o mundo, com os outros, e consigo 
mesmo. 

Se partirmos do princípio de que a família é um grupo, esta premissa implica 
que suas relações são complexas e não tem que obedecer necessariamente à uma lógica 
universal. Cada família, assim como cada grupo tem suas demandas específicas, suas 
problemáticas e suas relações bastante singularizadas. O que se objetivou no presente 
trabalho foi demonstrar algumas das principais dificuldades enfrentadas por um número 
considerável de famílias que recorrem à terapia familiar, e como são tratadas. Como 
afirma-se anteriormente, cada família passa por um ciclo vital específico, onde a 
complexidade das relações se faz presente em todas as fases. As adaptações à elas se 
fazem de maneira mais ou menos traumática, dependendo, é claro, da família em 
questão. 

Por fim, fica registrado que o indivíduo não deve ser pensado em um caráter 
individualizado, isolado. Faz parte de um contexto bio-psico-social, estando sujeito às 
mais variadas formas de conflito. A terapia Cognitivo-Comportamental busca 
justamente isto: a maneira através da qual, as pessoas podem conviver de forma mais 
harmoniosa e saudável, uma vez que fazem parte de um meio social com tantas 
características complexas e interrelacionadas. 
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