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O sujeito visto
pelas terapias
comportamental
e cognitiva
Se a criança não desenvolve suas habilidades de
forma satisfatória, pode ter uma visão distorcida
de si mesma ao crescer: pode, por exemplo,
vir a considerar-se incompetente ou fracassada



jetos do laboratório, incluindo os próprios
pesquisadores. Observou que isso não era
casual e descreveu o reflexo condicionado,
cujo âmbito de ação é extremamente va-
riado, envolvendo músculos lisos, estria-
dos e glândulas.

Skinner, principal teórico do comportamento

operante, defende que se olhe diretamente para as

condições ambientais que afetam o comportamento,

ao invés de procurar causas internas
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Para a Teoria Comportamental o self
é definido pelas experiências ambientais e
dotação genética. A interação entre ambos
é a chave para entender quem somos. A his-
tória de aprendizagem é fundamental para
que o ser humano desenvolva auto-estima,
autoconfiança e responsabilidade; enfim,
seja uma pessoa feliz e produtiva.

Os principais fundamentos teóricos
que permitem entender o modo como
aprendemos são: o condicionamento res-
pondente — o reflexo condicionado de
Pavlov; o comportamento operante de
Skinner; a aprendizagem social de Bandura
e terapêuticas advindas de uma aborda-
gem clínica, para as quais se procurou de-
pois justificativa teórica.

Comportamento respondente
Estudando a fisiologia do sistema di-

gestivo, Pavlov notou que os animais sa-
livavam quando encontravam alguns ob-

Pavlov e sua escola estudaram os prin-
cípios e leis que regem os reflexos condi-
cionados. Clínicos procuraram aplicar no
tratamento de pacientes esses conceitos
teóricos. Isso melhorou a qualidade de vida
de pessoas com bexiga neurogênica, per-
mitiu o tratamento de disfunções sexuais,
transtorno obsessivo-compulsivo e fobias.
A dessensibilização sistemática desenvol-
vida por Wolpe foi o primeiro tratamento
com evidências de eficácia no tratamento
dos medos doentios. Consiste em construir
uma hierarquia de situações fóbicas: o pri-
meiro passo provoca pouca ansiedade, o úl-
timo desencadeia o medo numa intensidade
maior. Ensina-se ao paciente uma resposta
incompatível com a ansiedade, em geral
uma técnica de relaxamento. A ansiedade é
pareada imaginando-se cada passo, inician-
do-se com o menos intenso e avançando-se
na hierarquia, quando nenhuma ansiedade
acontecer. Gradualmente, chega-se à situa-
ção de maior medo , que é assim substituí-
da pelo relaxamento.

Comportamento operante
O principal teórico sobre esta maneira

de ver o ser humano é Burrhus Frederic
Skinner. Segundo seu biógrafo, Robert D.
Nye, Skinner ensina que se deve olhar di-
retamente para as condições ambientais
que afetam o comportamento, ao invés de 39
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Fotografia do brasileiro
Daniel Acosta. A árvore
pode ser usada como
metáfora para se entender
a hierarquia dos conceitos
do modelo cognitivo

procurar causas internas. Por conseguinte,
a pessoa é conhecida pelo seu comporta-
mento e este é determinado pelos efeitos de
sua ação sobre o ambiente. Nesse sentido,
cuidar do ambiente é fundamental para o
desenvolvimento de uma pessoa saudável.

O termo operante significa que a respos-
ta age ou interage no ambiente de modo a
modificá-lo. As conseqüências do compor-
tamento retroagem sobre o indivíduo e isso
altera a probabilidade de o comportamento
ocorrer novamente. Se a presença de deter-
minada conseqüência aumenta a freqüência
de um comportamento, ela é denominada
reforço positivo. Se a sua retirada aumenta
a freqüência, é chamada de reforço negativo.
O reforço pode ser primário, se necessário
à sobrevivência do organismo e secundário,
se adquiriu esta propriedade por associação
ao primário. Os reforços secundários são os
mais importantes no aprendizado e entre
eles destacam-se o reforço social (elogio,

afeto, contato físico) e o dinheiro.
Skinner estudou o comportamento ope-

rante e descreveu suas leis e características:
encadeamento, modelagem, generalização,
extinção, modo de administrar reforços,
estímulos discriminativos, punição, fuga,
esquiva, comportamento verbal etc.

Essa teoria tem imensa aplicação no
tratamento de problemas humanos, ao pos-
sibilitar a identificação da gênese de pro-
blemas neuróticos e de outras dificuldades
humanas, e a compreensão das dificuldades
enfrentadas pelo paciente e pelo terapeuta
na sua modificação.

Além disso, Bandura mostrou, desen-
volvendo as teses de Skinner, que boa parte
do comportamento humano é adquirida por
imitação. Isto, associado a reforços inade-
quados na família, pode originar distúrbios
importantes, como desvios sexuais ou de-
linqüência, por exemplo. Pois a criança não
nasce com auto-estirna; para desenvolvê-la é
necessário que ela receba amor incondicio-
nal, ou seja, que seu ambiente forneça-lhe
atenção e carinho. Hélio Guilhardi afirma
que reforçadores positivos administrados
na situação correta e no momento adequado
irão fortalecer os comportamentos adequa-
dos da criança, produzir maior variabilidade
comportamental, desenvolver comporta-
mentos de iniciativa e produzir sentimentos
de satisfação, bem-estar e alegria.

A gratificação, segundo essa teoria, não
deve ser uma relação de troca, restrita a com-
portamentos adequados, a criança deve tam-
bém receber amor sem que isso tenha relação
com seu desempenho. Ela deve receber apoio
também quando apresenta comportamentos
que são reforçadores para ela. Não deve ser
reforçada apenas se obedeceu aos pais. Assim,
para desenvolver autoconfiança a criança
deve ser capaz de realizar comportamentos
que produzam no seu ambiente conseqüên-
cias que fortaleçam esses comportamentos.
Ou seja, o ambiente deve ser organizado para
que a chance de seu sucesso aumente. Como
se vê, o sentimento de autoconfiança está as-
sociado a comportamentos bem-sucedidos.

A maior contribuição à clínica originada
dessa teoria foi a terapia analítica funcional,
proposta por Robert Kohlenberg. Nada mais
é do que a aplicação psicoterapêutica dos prin-
cípios de Skinner. Identifica com precisão os
comportamentos com relevância clínica e aque-
les princípios que regem a boa prática terapêu-
tica. Muitos comportamentos são instalados



através das descrições de contingências, sem
que o indivíduo tivesse contato direto com elas.
São as chamadas regras, que também contro-
lam o comportamento pelas conseqüências.

Por meio da Terapia Analítica Funcio-
nal, os conhecimentos derivados das leis do
comportamento operante podem beneficiar
portadores dos mais diversos problemas e
patologias humanas.

Terapia cognitiva
A terapia cognitiva mostra a influência

dos pensamentos sobre nossos sentimen-
tos e comportamentos. Trata, por exem-
plo, de pensamentos distorcidos que, em
sua lógica, interpretam os acontecimentos
de forma pouco acurada, gerando mal-es-
tar ou sofrimento.

Em 1977, o pesquisador e psicólogo ame-
ricano Martin Seligman mostrou como o
pensamento da pessoa com depressão é radi-
calmente negativo e voltado para si próprio.
Nesse mesmo ano, Donald Meichenbaum
estudou e atuou clinicamente utilizando os
autocomandos, ou, em outras palavras, ins-
truções que as pessoas enviam a si próprias.
Agindo desse modo e escolhendo instruções
adequadas, a probabilidade de o desempenho
produzir reforços positivos e uma atitude me-
nos esquiva aumenta.

Muitos terapeutas cognitivos traba-
lham com princípios da terapia comporta-
mental e denominam seu modo de traba-
lhar de terapia comportamental cognitiva,
como veremos a seguir:

Terapia comportamental
cognitiva (TCC)

A terapia comportamental-cognitiva é
conhecida como TCC. Essa abordagem deri-
va de uma diversa gania de atividades cientí-
ficas e modos de atuação clínica, como bem
viu Marcelo da Rocha Carvalho em Terapia
cognitivo-comportamental através da arteterapia
(2001). Sua forma mais conhecida teve início
na década de 1960, sendo desenvolvida por
Aaron T. Beck, nos Estados Unidos.

No início era, segundo Beck, "uma psicote-
rapia breve, estruturada, orientada ao presente,
para depressão, direcionada a resolver proble-
mas atuais e a modificar os pensamentos e os
comportamentos disfuncionais". Com o passar
do tempo, ocorreram mudanças realizadas
pelo próprio Beck e alguns colaboradores,
que adaptaram essa abordagem para outros
transtornos psiquiátricos e outras populações.

Essas transformações ocorreram no foco e na
duração, sem mudar os pressupostos teóricos.

Atualmente, essa abordagem é útil para
tratamento de vários aspectos dos proble-
mas que enfrentamos, desde as patologias
psiquiátricas, como fobias, pânico e trans-
torno do estresse pós-traumático, até tra-
tamento de doenças clínicas, como dor crô-
nica, hipertensão e cefaléias.

A terapia cognitivo-comportamental é
baseada em alguns princípios, ou seja, na
formulação cognitiva dos problemas dos
pacientes; em uma aliança terapêutica se-
gura; na colaboração ativa do paciente; em
um objetivo claro e em problemas específi-
cos. Assim as sessões são estruturadas, ou
seja, têm um objetivo específico e um pro-
cedimento para se chegar a esse objetivo.
A terapia cognitiva é educativa e, portanto,
visa que o paciente seja seu próprio tera-
peuta e tem um tempo delimitado.

A visão teórica da TCC está baseada
na idéia de os sentimentos e os comporta-
mentos do indivíduo serem determinados
pelo modo como ele estrutura o mundo,

A melancolia na
visão do artista

alemão Albrecht
Dürer, considerado

um artista obcecado
pela auto-imagem.
"O pensamento da

pessoa com depressão é
radicalmente negativo e
voltado para si próprio"
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"É importante que
a criança tenha
responsabilidades que
sejam condizentes com
suas capacidades -
nem muito fáceis, que
não exijam empenho,
nem muito difíceis a
ponto de não poderem
ser transpostas"

suas cognições. Desse modo, o objetivo
do terapeuta cognitivo-comportamental
é produzir mudanças cognitivas, ou seja,
mudanças no pensamento e nas crenças
do paciente para que ocorram mudanças
duradouras dos pontos de vista emocional
e comportamental.

Para entender a hierarquia dos con-
ceitos do modelo cognitivo, imaginemos
uma árvore com uma grande copa. Quan-
do a olhamos de longe, vemos apenas as
folhagens. Isso representa a emoção, o
comportamento e as respostas fisiológicas,
pois essas manifestações são as que mais
aparecem. Quando nos aproximamos, con-
seguimos visualizar o tronco. O tronco re-
presenta os pensamentos automáticos, que
estão no nível mais básico da cognição, aos
quais só temos acesso, portanto, quando
estamos muito próximos. Os pensamen-
tos automáticos são pensamentos breves e
involuntários que surgem de modo inespe-
rado. São mensagens específicas, discretas,
que parecem taquigrafadas, compostas por
palavras curtas e essenciais. Logo abaixo do
tronco estão as raízes. Elas são as crenças,

que são pensamentos "tão fundamentais e
profundos que as pessoas freqüentemente
não os articulam, sequer para si mesmas,
[...] são consideradas [...] como verdades
absolutas", como explicou Aaron Beck, em
Cognitive therapy of substance abuse (1993).
As mais superficiais são as intermediárias e
as mais profundas as centrais. Para vermos
as raízes da árvore precisamos cavoucar
a terra. Do mesmo modo, para acessar as
crenças é necessário ir além da superficia-
lidade, daquilo que se mostra em um pri-
meiro momento. Sem as raízes a árvore não
vive, como não existe uma pessoa que não
tenha crenças.

Para essa abordagem, o selfé decorren-
te de um conjunto composto por caracte-
rísticas inatas, da formação de crenças,
atitudes ou regras aprendidas socialmen-
te na infância, por influência dos pais e
da sociedade. São chamados de esquemas
cognitivos e estão por trás da maneira de a
pessoa ser e proceder. Para Beck, "um es-
quema é uma estrutura cognitiva que fil-
tra, codifica e avalia os estímulos aos quais
o organismo é submetido. Com base na



matriz de esquemas, o indivíduo consegue
orientar-se em relação ao tempo e espaço
e categorizar e interpretar experiências
de maneira significativa". Esses esquemas
são formados na infância, nas primeiras
experiências Com o meio, com ambiente
e com os pais. São de suma importância
na vida do indivíduo, pois é a partir dos
esquemas existentes que a pessoa vai agir
e vai interpretar as situações.

Os esquemas podem ser adaptativos e
mal adaptativos. Para Maria do Céu Scri-
bel, Maria Regina Sana e Angela Maria
di Benedetto (Os esquemas na estruturação
do vínculo conjugai, 2007), os adaptativos
surgem de vivências que a criança perce-
be como positivas e que contribuem para o
desenvolvimento saudável e a resolução sa-
tisfatória dos problemas. Os esquemas mal
adaptativos têm origem nas experiências
precoces percebidas como dolorosas, po-
dendo gerar dificuldades no enfrentamento
dos problemas.

Para Marco M. Callegaro e Landei-
ra-Fernandez, os esquemas disfuncionais
"geram falhas no processamento de in-
formações, produzindo distorções cogni-
tivas e provocando erros sistemáticos de
raciocínio, comumente presentes durante
o sofrimento psicológico". Dessa forma,
os acontecimentos que são interpretados
de forma errônea, devido aos esquemas
disfuncionais, geram grande ansiedade e
incômodo. Por exemplo, uma pessoa que
tem um esquema disfuncional que envolve
dependência/incompetência, quando vai
realizar uma tarefa, só consegue executá-la
com a ajuda dos outros; ou quando rece-
be uma nova tarefa, mesmo que seja fácil,
acredita que não será capaz de resolvê-la
ou desconfia de quem lhe passou a tarefa,
imaginando que ela esteja querendo preju-
dicá-la (interpretação errônea de um fato).

Para a criança se desenvolver de modo
saudável, ela precisa de amor e carinho
verdadeiros, precisa sentir-se segura no
ambiente em que vive. Necessita ser es-
timulada a se socializar por meio de boas
experiências, precisa ser encorajada a ser
independente, sem ajuda constante dos
pais ou de um adulto. É importante que a
criança tenha responsabilidades que sejam
condizentes com suas capacidades — nem
muito fáceis, que não exijam empenho,
nem muito difíceis a ponto de não poderem
ser transpostas. Jeffrey Young afirma, em

Terapia cognitiva para transtornos da perso-
nalidade (2003), que "ela precisa reassegu-
rar-se de que é sadia, forte, competente, e
de que o mundo é um lugar relativamente
seguro". Além disso, é também importan-
te a criança saber que existem limites, o
ambiente em que vive não deve ser muito
permissivo. Entretanto esses limites não
podem ser muito rígidos, eles têm de ser
realistas. A criança deve aprender a ex-
pressar seus desejos, sentimentos, impul-
sos e escolhas de forma espontânea, sem
medo de represálias.

Quando a criança não consegue desen-
volver essas habilidades de forma satisfató-
ria, ao crescer, pode ter uma visão distorcida
de si no seu íntimo: por exemplo, considerar-
se incompetente ou fracassada. Isto a leva a
interpretar os acontecimentos de forma dis-
torcida, a evitar desafios e a sentir-se mal. A

Para a criança se desenvolver de modo saudável,

ela precisa de amor e carinho verdadeiros, precisa

sentir-se segura no ambiente em que vive, além de
ser encorajada para constituir sua autonomia

correção dessas interpretações e esquemas,
por meio da terapia, permite desenvolver
vida plena e satisfatória.

Com a terapia, o paciente pode identi-
ficar as distorções cognitivas, corrigi-las e,
conseqüentemente, apresentar melhora clí-
nica, ou seja, com a terapia cognitivo-com-
portamental o paciente re-avalia e corrige
seus pensamentos. É ajudado a pensar e a
agir de modo mais realista, de forma mais
adaptada a seus problemas psicológicos, re-
duzindo seus sintomas.

Várias técnicas podem ser usadas na
TCC, tanto individuais como em grupo.
Essas técnicas têm como objetivo traba-
lhar relacionamentos interpessoais, estilo
de vida, ajustamento social, redução do
estresse, resolução de problemas, entre ou-
tras coisas, permitindo mais controle sobre
a situação.
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