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RESUMO 

 

A terapia cognitivo-comportamental, conforme os estudos têm demonstrado, tem 
alcançado eficácia dentro do processo da psicoterapia infantil. Atualmente há uma 
crescente demanda no atendimento psicológico com crianças, e os fatores que 
ocasionam essa demanda são mais diversos, elevando o número de prejuízos no 
desenvolvimento da criança, entre eles; os diversos transtornos, problemas 
psicológicos e alterações emocionais e comportamentais. Diante disso o tema 
apresentado busca compreender a psicoterapia infantil, o processo e os desafios de 
atendimento na terapia cognitivo-comportamental. Para esse entendimento foi 
necessário estudar os principais fatores que influenciam o adoecimento mental de 
crianças; conhecer a teoria cognitivo comportamental, dando enfoque ao trabalho com 
crianças; compreender como é realizada a avaliação e estrutura do processo 
psicoterapêutico infantil, por meio da abordagem supracitada; e entender quais os 
principais desafios encontrados na prática da psicoterapia infantil. Neste contexto, 
buscou-se pesquisar e descrever todo o processo, partindo do princípio a etapa 
avaliativa, o primeiro contado com o paciente e a família/responsável, o planejamento 
que envolve a; escolha dos recursos a ser utilizados, a sala para o atendimento com 
crianças, o trabalho com os pais e os desafios para atender essa demanda. Para a 
realização desse trabalho, usou-se pesquisa de natureza qualitativa, do tipo 
bibliográfica, a qual se caracteriza-se em uma revisão da literatura. Essa pesquisa foi 
fundamentada por meio da pesquisa em livros, artigos científicos, periódicos, sites e 
revistas científicas. Essas informações foram selecionadas e aplicadas ao estudo com 
o intuito de responder ao problema de pesquisa. Para análise foram selecionados 
alguns autores que discorrem sobre o tema em questão e consequentemente 
responder o problema da pesquisa elencado. Através da pesquisa de revisão 
bibliográfica, conforme os autores destacados foi possível identificar, os diversos 
fatores que pode afetar o desenvolvimento da infantil, acarretando problemas em 
todas as funções cognitivas. O desenvolvimento da criança é decorrente a interação 
entre as características biológicas e as experiências oferecidas pelo meio ambiente, 
e quando os fatores adversos afetam nestas duas áreas podem alterar o seu ritmo 
natural.  
 

 

Palavras-chave: terapia, infância, desafios. 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Cognitive-Behavioral Therapy, as studies have shown, has achieved efficacy within the 
process of child psychotherapy. Currently there is a growing demand in psychological 
care with children, and the factors that cause this demand are more diverse, increasing 
the number of losses in the child's development, among them; various disorders, 
psychological problems and emotional and behavioral changes. Therefore, the theme 
presented seeks to understand child psychotherapy, the process and challenges of 
care in cognitive behavioral therapy. For this understanding it was necessary to study 
the main factors that influence the mental illness of children; to know cognitive 
behavioral theory, focusing on working with children; understand how the evaluation 
and structure of the infantile psychotherapeutic process is performed, through the 
aforementioned approach; and understand the main challenges encountered in the 
practice of child psychotherapy. In this context, we sought to research and describe 
the whole process, starting from the beginning the evaluative stage, the first counted 
with the patient and the family/responsible, the planning that involves the; choice of 
resources to be used, the room for care with children, work with parents and challenges 
to meet this demand. To perform this work, a qualitative research of a bibliographic 
nature was used, which is characterized in a literature review. This research was based 
through research in books, scientific articles, periodicals, websites and scientific 
journals. This information was selected and applied to the study in order to respond to 
the research problem. For analysis, some authors who discuss the theme in question 
and consequently answer the problem of the research listed were selected. Through 
the bibliographic review research, according to the authors highlighted, the various 
factors that can affect the development of children, causing problems in all cognitive 
functions. The child's development is due to the interaction between biological 
characteristics and the experiences offered by the environment, and when adverse 
factors affect these two areas, they can alter their natural rhythm. 
 

Keywords: therapy, children, challenges. 
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INTRODUÇÃO 

 

A terapia cognitivo-comportamental vem demonstrando ser promissora, através 

da investigação e intervenção, das manifestações psíquicas da criança, em todos os 

seus aspectos. Diante dessa demanda tão peculiar do universo infantil, faz-se 

necessário buscar conhecimento sobre como é desenvolvido o trabalho da 

psicoterapia para atender esse público infantil.  

“Partindo dos postulados de Freud, Melanie Klein, essa genial psicanalista 

construiu o seu edifício teórico-técnico a partir da observação do comportamento de 

bebês e do tratamento psicanalítico com crianças, algumas de tenra idade” 

(ZIMERMAN, 2008, p. 348). 

A autora supracitada introduziu, de forma mais sistemática e consistente, o 
uso de brinquedos, desenhos e jogos na sua técnica, o que lhe permitiu des-
crever – e interpretar para a criança na situação analítica – as primitivas an-
gústias de aniquilamento, os mecanismos defensivos arcaicos, a existência 
de um cruel superego primitivo, a forte presença de fantasias inconscientes, 
às vezes aterradoras para os bebês e as crianças (ZIMERMAN, 2008, p. 348). 

 

A visão teórica voltada para a terapia cognitivo-comportamental, está baseada 

na ideia de que os sentimentos e os comportamentos do indivíduo são determinados 

pelo modo como ele estrutura o mundo, suas cognições. Desse modo, o objetivo do 

terapeuta cognitivo-comportamental é auxiliar para que ocorra mudanças cognitivas e 

significativas em seu pensamento e nas crenças no qual se apegou como verdades e 

que isso causam sofrimento psíquico e comportamental (BECK, 2013).   

O trabalho de psicoterapia com crianças tem suas peculiaridades e 

características, pois as crianças têm um jeito diferente de se expressar e se relacionar 

com as outras pessoas e tudo o que está ligado ao seu meio. Viver uma infância 

saudável é essencial para o desenvolvimento da criança, mais nem sempre esta fase 

significa um período livre de preocupações e sofrimento.  Sabe-se que dificuldades 

são desafios inerentes ao crescimento, mas é necessário atenção aos sinais que 

indicam que os problemas podem estar prejudicando o desenvolvimento normal. 

Dentro deste contexto, a terapia cognitiva-comportamental, busca atender essa 

demanda, através de técnicas e outros meios psicoterapêuticos que possam auxiliar 

a crianças e ensinar a lidar com o mundo a sua volta de forma saudável.  

Diferente dos adultos, as crianças não possuem recursos psíquicos suficientes 
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para expressar tudo o que sentem, sendo assim, quando não conseguem expressar 

suas angústias, medos e ansiedades, as crianças apresentam alterações no 

comportamento, seja no ambiente escolar, ou no ambiente familiar (AGUIAR, 2014). 

Durante a terapia o atendimento é feito de maneira delicada e lúdica onde a 

criança pode sentir-se à vontade com atividades adaptadas para sua faixa etária tais 

como pinturas, desenhos, jogos e histórias, com o objetivo de criar uma relação de 

afeto e confiança entre a criança e o terapeuta (OAKLANDER, 1980). 

Segundo Silva e Rocha (2016), as sessões são oportunidades para que a 

criança fale de seus medos, seus desejos, pensamentos e sentimentos, assim como 

torna possível que o terapeuta observe seus comportamentos e desenvolva na criança 

novas habilidades comportamentais. 

Essa pesquisa iniciou-se com um questionamento referente a como de 

organiza o processo psicoterapêutico infantil, por meio da abordagem cognitivo 

comportamental. Justificando-se, primeiramente, por ser um grande desafio no âmbito 

da Psicologia clínica. A psicoterapia infantil é uma pratica voltada para atendimento 

clínico no qual tem como foco auxiliar a criança na descoberta dos fatores 

perturbadores que afetam o seu bem-estar. Dentro da terapia-cognitiva 

comportamental essa pratica também está voltada para tratamento dos mais diversos 

transtornos, doenças mentais, problemas de comportamento, problemas de 

aprendizagem e nos mais diversos tipos de conflitos. Além disso, há relevância social 

e científica, respectivamente, esse conhecimento pode servir de base de pesquisa 

para pessoas leigas no assunto e até mesmo para quem necessita de ajuda, 

facilitando o acesso a busca pelo cuidado e a comunidade científica beneficiar-se-á 

de mais um trabalho envolvendo o cuidado com a saúde mental das crianças, 

facilitando conteúdos preventivos e curativos. 

Para responder ao problema de pesquisa foi necessário buscar estudar como 

ocorre o processo psicoterapêutico infantil sob a perspectiva da abordagem cognitiva-

comportamental, baseado em estudos teóricos e práticos voltados para o atendimento 

com crianças. Esse estudo foi direcionado tendo como objetivo principal a 

compreensão do processo psicoterapêutico infantil, fundamentado na teoria cognitivo-

comportamental. Para isso foi necessário estudar os principais fatores que influenciam 

o adoecimento mental de crianças; conhecer a teoria cognitivo comportamental, 

dando enfoque ao trabalho com crianças; compreender como é realizada a avaliação 

e estrutura do processo psicoterapêutico infantil, por meio da abordagem supracitada; 
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e entender quais os principais desafios encontrados na prática da psicoterapia infantil. 

A psicoterapia com crianças exige do psicólogo uma pratica de atendimento 

especifico, no qual requer muito conhecimento teórico/prático para utilizar os recursos 

disponíveis de maneira eficaz e com resultados significativos. Neste contexto, buscou-

se pesquisar e descrever todo o processo, partindo do princípio a etapa avaliativa, o 

primeiro contado com o paciente e a família/responsável, o planejamento que envolve 

a; escolha dos recursos a ser utilizados, a sala para o atendimento com crianças, o 

trabalho com os pais e os desafios para atender essa demanda.  

Esse foi um estudo bibliográfico de natureza qualitativa, onde respectivamente 

correspondem do tipo bibliográfica, a qual se caracteriza-se em uma revisão da 

literatura, por meio das bases de dados eletrônicos e bibliográficas relacionada ao 

tema terapia cognitiva-comportamento e seus desafios no atendimento infantil. Para 

a solidificação da pesquisa foi consultado livros, artigo e revistas cientificas. 

Ao final da coleta de dados foi realizada a discussão das informações obtidas, 

bem como análise das principais ideias dos autores para chegar à resposta do 

problema de pesquisa.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Fatores que Influenciam o Adoecimento Mental de Crianças 

 

Conforme Figueiras; et al (2005), são diversos fatores que pode afetar o 

desenvolvimento infantil, acarretando problemas em todas as funções cognitivas e 

comportamental. Visto que o desenvolvimento da criança é decorrente da interação 

entre as características biológicas, as experiências oferecidas e vivenciadas em seu 

meio, e quando os fatores adversos afetam nestas duas áreas podem alterar o seu 

ritmo natural. 

 Entre os principais fatores prejudicial ao desenvolvimento da criança (Brasil, 

2001), destaca todos os tipos de violência, seja ela, física, emocional, moral ou sexual. 

No processo de avaliação inicial, algumas dessas violências nem sempre é 

possível identificar sua existência, diante disso, é fundamental fazer uma que atenda 

em todos os detalhes buscando informações de todos as pessoas familiar ou próximo 

essa criança (BRASIL, 2001). 

As experiências adversas de vida ligadas à família, ao meio ambiente e à 
sociedade são consideradas como riscos ambientais. Entre estes estariam as 
condições precárias de saúde, a falta de recursos sociais e educacionais, a 
educação materna, os estresses intrafamiliares, como violência, abuso, 
maus-tratos e problemas de saúde mental da mãe ou de quem cuida, e as 
práticas inadequadas de cuidado e educação, dentre outros (FIGUEIRAS; et 
al 2005, p.13). 

 

Segundo Reppold, et al apud Maia e Williams (2005), outras condições 

estressantes no qual a criança é submetida durante sua vida, também acarretam em 

desajustes emocionais e comportamentais que poderão induzir a um alto grau de 

tensão. Essas vivências são em decorrência a quaisquer mudanças ambientais, 

culturais e sociais, podem interferir nos padrões normais de resposta do indivíduo, e 

tem sido associado a uma grande variedade de distúrbios físicos e mentais. 

Brasil (2001), coloca outros fatores de risco para criança que são referentes 

aos pais:  

Pais com histórico de maus-tratos, abuso sexual ou rejeição/abandono na 
infância; gravidez de pais adolescentes sem suporte psicossocial; gravidez 
não planejada e/ou negada; gravidez de risco; depressão na gravidez; falta 
de acompanhamento pré-natal; pai/mãe com múltiplos parceiros ; 
expectativas demasiadamente altas em relação à criança; ausência ou pouca 
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manifestação positiva de afeto entre pai/mãe/filhos; delegação à criança de 
tarefas domésticas ou parentais; capacidade limitada em lidar com situações 
de estresse (perda fácil do autocontrole); estilo disciplinar rigoroso; pais 
possessivos e/ou ciumentos em relação aos filhos (BRASIL, 2001, p. 25). 

 

Para Barnett (1997) apud Maia e Williams (2005, p.92): 

Afirma que nenhum outro fator de risco tem uma associação mais forte com 
a psicopatologia do desenvolvimento do que uma criança maltratada, ou seja, 
o abuso e a negligência causam efeitos profundamente negativos no curso 
de vida da criança. Segundo o autor, as sequelas do abuso e da negligência 
abrangem grande variedade de domínios do desenvolvimento, incluindo as 
áreas da cognição, linguagem, desempenho acadêmico e desenvolvimento 
sócioemocional. As crianças maltratadas, geralmente, apresentam déficit em 
suas habilidades de regular afeto e no comportamento geral  

 

Ainda segundo os autores Maia e Williams (2005), a extensão que os fatores 

de risco acarretam na vida da criança podem ser alarmantes, essas sequelas 

desencadeiam desajustes em todos os domínios do desenvolvimento; incluindo as 

áreas da cognição, linguagem, desempenho acadêmico e desenvolvimento 

socioemocional. Ainda os autores discorrem, que crianças que passam por situações 

de negligência, violência e outras condições adversas, geralmente, apresentam déficit 

em suas capacidades emocionais e comportamentais. 

Os problemas no desenvolvimento na criança podem se apresentar de diver-
sas maneiras, como alterações no desenvolvimento motor, na linguagem, na 
interação pessoal-social, no cognitivo, etc. Na maioria das vezes há compro-
metimentos que afetam mais de uma função e a criança apresenta alterações 
funcionais mistas no seu desenvolvimento (FIGUEIRAS; et al 2005, p.13). 

 
Brasil (2001), destaca ainda que existe outros fatores que afetam diretamente 

no desenvolvimento da criança, e que podem acarretar em prejuízos grave. “Como 

crianças separadas da mãe ao nascer por doença ou prematuridade, crianças 

nascidas com malformações congênitas ou doenças crônicas e falta de vínculo 

parental nos primeiros anos de vida” (BRASIL, 2001, p. 25). 

 

1.2 Terapia cognitivo-comportamental, com enfoque na psicoterapia infantil 

 

“A terapia cognitivo-comportamental surgiu na década de 1960, criada por 

Aaron T. Beck, no qual desenvolveu teorias e métodos para aplicar as intervenções 

cognitivas e comportamentais a transtornos emocionais” (WRIGHT; BASCO; THASE, 
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2008, p. 16).  

Embora tenha partido de conceitos psicanalíticos, Beck observou que suas 
teorias cognitivas eram influenciadas pelo trabalho de vários analistas pós-
freudianos, como Adler, Horney e Sullivan. O foco destes nas autoimagens 
distorcidas pressagiava o desenvolvimento de formulações cognitivo-compor-
tamentais mais sistematizadas dos transtornos psiquiátricos e da estrutura da 
personalidade (D. A. Clark et al., 1999). A teoria dos construtos pessoais 
(crenças nucleares ou autoesquemas) de Kelly (1955) e a terapia racional-
emotiva de Ellis também contribuíram para o desenvolvimento das teorias e 
dos métodos cognitivo-comportamentais (D. A. Clark et al., 1999; Raimy, 
1975), (WRIGHT; BASCO; THASE, 2008, p. 16).  

 

Aron Beck nessa época dedicou todos seus estudos para o tratamento da 

depressão, onde desenvolveu diversos experimentos que comprovasse sua ideia 

sofre os fatores que desencadeavam a depressão. Na busca por essas explicações 

Beck identificou cognições negativas e distorcidas, características apresentadas pelos 

pacientes através dos pensamentos disfuncionais e nas crenças distorcidas sobre si 

mesmo. Diante disso seu foco foi criar um método de psicoterapia estruturada, com 

duração limitada e breve, voltada para resoluções dos problemas que estavam 

afetando as estruturas emocionais e comportamentais do paciente (BECK, 2013).  

“Dessa perspectiva os autores Petersen e Wainer (2011, p.16), destacam que 

entre os avanços alcançados pela psicologia clínica nas últimas décadas, as 

psicoterapias cognitivo-comportamentais, sem dúvida, ocupam lugar de destaque”.  

 Visto que atualmente está comprovada a sua eficácia, nos tratamentos das 

mais diversas psicopatologias e conflitos psíquicos. Através de estudos 

teóricos/práticos, utilizando-se de recursos, como técnicas, testes psicológicos e entre 

outros meios que possam auxiliar no entendimento do psiquismo humano em toda 

sua complexidade (PETERSEN; WAINER, 2011).  

 

A terapia cognitivo-comportamental tem sido adaptada a pacientes com 
diferentes níveis de educação e renda, bem como a uma variedade de 
culturas e idades, desde crianças pequenas até adultos com idade mais 
avançada. É usada atualmente em cuidados primários e outras 
especializações da saúde, escolas, programas vocacionais e prisões, entre 
outros contextos (BECK, 2013, p. 22). 
 
 

Ainda nesse sentido Beck (2013), ressalta que a terapia cognitiva-

comportamental, possui uma ampla variedade de técnicas ricas em informações e 

também ajunta técnicas de outras psicoterapias, que auxiliam no trabalho da estrutura 

cognitiva, formando um conjunto de técnicas significativamente importantes para o 
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processo psicoterapêutico dentro da terapia cognitivo-comportamental. 

Com relação ao tratamento utilizado na perspectiva da terapia cognitivo-

comportamental, com crianças os autores Pureza; et al (2014), destacam que essa 

abordagem tem apresentado propostas terapêuticas que auxilia a criança no 

entendimento e no processamento de como interpretar as situações que causam 

conflitos emocionais e comportamentais, gerando assim o sofrimento psíquico.  

Por meio de uma breve visão geral, e de acordo com Dobson e Dozois 

2001 apud Dobson e Dobson (2011, p. 14), vislumbramos as três proposições, ou 

princípios, seguintes, que estão presentes em todos os tratamentos da terapia 

cognitivo-comportamental: 

 

 1. A hipótese de acesso, que afirma que o conteúdo e o processo de nosso 
pensamento são passíveis de ser conhecido. Os pensamentos não são “in-
conscientes” ou “pré-conscientes” ou de alguma forma indisponíveis à cons-
ciência.  2. A hipótese de mediação, que afirma que nossos pensamentos 
medeiam nossas respostas emocionais às variadas situações nas quais nos 
encontramos. 3. A hipótese de mudança, que é um corolário das duas ideias 
anteriores, estabelece que, pelo fato de as cognições serem passíveis de co-
nhecimento e mediarem as respostas a situações diferentes, podemos inten-
cionalmente modificar o modo pelo qual respondemos aos acontecimentos a 
nosso redor. (DOBSON; DOBSON, 2011, p. 13-14). 

 

Diante dessas acepções podemos ressaltar que, terapia cognitivo- 

comportamental tem como intuito de avaliar as estratégias cognitivas do/da paciente, 

proporcionando assim analisar determinadas situações e modificá-las, permitindo 

alívio e mudanças no comportamento, uma vez que se postula que os indivíduos não 

sofrem pelos fatos e situações em si, mas pelas interpretações distorcidas e rígidas 

que fazem dos mesmos. Na terapia cognitivo-comportamental um dos fatores mais 

importante é atingir a flexibilidade e ressignificação dos modos patológicos e do 

processamento dessa informação (PUREZA, et al.; 2014).  

A terapia cognitivo-comportamental está baseada no modelo cognitivo, o qual 

parte da hipótese de que as emoções, os comportamentos e a fisiologia de uma 

pessoa são influenciados pelas percepções que ela tem dos eventos” (BECK, 2013, 

p. 50). 
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Figura 1- modelo cognitivo 

 
Situação/evento 

↓ 
Pensamentos automáticos  

↓ 
Reação (emocional, comportamental, fisiológica) 

 

Fonte: (BECK, 2013, p. 50). 
 
 

A forma como as pessoas se sente emocionalmente e a forma como se 
comportam estão associadas a como elas interpretam e pensam a respeito 
da situação. A situação em si não determina diretamente como elas se 
sentem ou o que fazem; a sua resposta emocional é medida pela percepção 
da situação (BECK, 2013, p. 50). 

 
 

Segundo Knapp (2004), essa abordagem terapêutica é caracteriza por ser 

estruturada, e direcionada para o trabalho voltado para o presente. Visto que tem sido 

utilizada para o tratamento de diversos problemas psicológico, a flexibilidade nas 

aplicações do tratamento vem ampliando os resultados e a satisfação dos pacientes. 

Seus pressupostos norteiam a prática, com um modelo que valoriza o pensamento, o 

sentimento e o comportamento do sujeito. 

Outro fator importante da terapia cognitivo-comportamental é a participação 

ativa do terapeuta e do paciente, essa relação estabelece uma linha de trabalho em 

equipe em que ambos buscam empiricamente, por meio de experimentos, as 

evidências necessárias para confirmar ou refutar as hipóteses levantadas 

colaborativamente, as intervenções dentro dessa abordagem (KNAPP, 2004).   

Beck (2013), em seus estudos sobre o modelo cognitivo, ressalta que o 

pensamento disfuncional, influencia na vida da pessoa causando uma desordem em 

seu pensamento e comportamento afetando seu desenvolvimento e bem-estar. Mas 

quando o paciente aprende a avaliar seu pensamento de forma mais realista e 

adaptativa, ele consegue obter melhoras em seu estado emocional e comportamento. 

 

O modelo cognitivo-comportamental considera a utilidade dos pensamentos 
diferentes, além da precisão de pensamentos relativos a situações 
específicas. Reconhecemos que os padrões de pensamento, incluindo as 
ideias gerais, hipóteses e esquemas derivam, ao longo do tempo, de nossas 
experiências com o ambiente social. Tais hipóteses e esquemas também 
afetam o modo como vemos o mundo. Além disso, pelo fato de 
potencialmente limitarem os tipos de situações nas quais nos colocamos, ou 
a variação possível de atividades nas quais podemos nos imaginar, elas nos 
predispõem a certas maneiras de pensar que podem se tornar 
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autossatisfatórias (DOBSON; DOBSON, 2011, p. 14). 
 
 

A partir dessa reflexão, podemos dizer que uma vez pré-estabelecidos os 

esquemas disfuncionais derivados das experiências que obtivemos, esses esquemas 

consequentemente afetam todo nosso desenvolvimento e fazem com que isso seja a 

nossa própria realidade e reagiremos com forme ela (DOBSON; DOBSON, 2011). 

 

 Essas organizações de significado são necessárias para que se possa 
interpretar o mundo de uma maneira correta, pois auxiliam na previsão das 
atitudes e no sentido que damos às experiências de vida, garantindo um bom 
funcionamento cognitivo.  Entretanto, algumas premissas advindas desses 
mesmos construtos podem, em função de alguma circunstância específica, 
se tornar muito repetitivas e, assim, se manter pouco atualizadas – o que as 
induz a uma condição contraproducente para o indivíduo. Ao operarem de 
forma antiga em um estado restritivo de atribuição de significados, passam a 
atuar como uma camisa de força conceitual, gerando avaliações rígidas e 
extremistas e criando um sentido distorcido das situações (PETERSEN; 
WAINER, 2011, p. 18).  

 

Dessa perspectiva Beck (2013), diz em seus estudos, para que haja melhora 

significativa no pensamento e no comportamento do paciente, o trabalho do terapeuta 

cognitivo-comportamental deve focar em um nível mais profundo das cognições, que 

são as crenças básicas do paciente sobre si mesmo, seu mundo e as outas pessoas. 

Estas modificações quando trabalhada em conjunto e de forma assertiva podem 

produzir uma mudança mais duradora. 

Dentro dessa perspectiva beck (2007), ressalta sobre a importância do 

psicólogo desde o primeiro momento, estar atento e verificar a origem e sequência em 

que os eventos perturbadores surgem. Ao identificar a origem do problema o psicólogo 

deve-se cuidadosamente trabalhar para que estas modificações causadoras de 

sofrimento sejam reduzidas e posteriormente eliminadas.  

Beck (2013), define os princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental 

são: 

 A TCC está baseada em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos 
problemas do paciente e em uma conceituação individual de cada paciente 
em termos cognitivos; requer uma aliança terapêutica sólida; enfatiza a 
colaboração e a participação ativa; é orientada para os objetivos e focada nos 
problemas; enfatiza inicialmente o presente; é educativa, uma vez que visa 
ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta, bem como enfatiza a 
prevenção de recaída; visa ser limitada no tempo; as sessões são 
estruturadas; ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder aos seus 
pensamentos e crenças disfuncionais; usa uma variedade de técnicas para 
mudar o pensamento, o humor e o comportamento (Beck 2013, p. 27-
31).  
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“Terapeutas de crianças adaptaram as técnicas à infância criando manuais 

específicos para a abordagem de cada patologia e dando condições de testar a 

efetividade dos resultados a partir da existência desses roteiros estruturados” 

(PETERSEN; WAINER, 2011, p. 20).  

 

As metas de avaliação para o tratamento cognitivo-comportamental incluem 
colher informações sobre as diagnoses e os problemas que o cliente possa 
estar trazendo para a terapia, determinar os pontos fortes e os fracos do 
cliente relacionados ao planejamento do tratamento, começar a orientar o 
cliente ao modelo e engajá-lo nos primeiros passos do tratamento. As 
entrevistas iniciais também ajudam a começar a desenvolver um rapport 
interpessoal com o cliente, a desenvolver a lista de problemas conjuntamente 
e a começar a formulação cognitivo-comportamental do caso (PETERSEN; 
WAINER, 2011, p. 20). 
 
 

Ainda Beck (1997, p. 34) “coloca que a conceituação inicia no primeiro contato 

com um paciente e é refinada em cada contato subsequente. O terapeuta levanta 

hipóteses sobre o paciente com base nos dados que o paciente apresenta”.  

As primeiras formulações que acriança consegue oferece é o ponto de partida 

para conhecer sobre os aspectos envolvidos na estrutura cognitiva do paciente. Sendo 

estas experiencias o ponto de partida para o encaminhamento do tratamento, com 

forme os relatos sobre as vivencias e eventos/experiencias da criança. Partindo das 

formulações de suas, crenças, suposições, pensamentos automáticos, sentimentos e 

comportamentos, que fazem parte diretamente de algum evento estressor simples até 

os mais complexos (STALLARD, 2008). 

Diante as informações recebidas o terapeuta estabelece estratégias que 

auxiliaram para trabalhar a veracidade dos dados, no qual as formulações e hipóteses 

podem ser confirmadas ou modificadas, tudo depende como é interpretado pelo 

paciente o que são fatos reais e o que são crenças e formulações distorcidas (BECK 

1997). 

Petersen e Wainer (2011), refere-se que a cognição é um sistema de alta 

complexidade, sendo responsável para atuar diretamente na aquisição do 

conhecimento que se dá através dos eventos e processos cognitivos. Estruturados. 

Essas estruturas cognitivas podem ser entendidas como memórias e a maneira como 

a informação é representada pela memória. Os conteúdos cognitivos se referem à 

informação que atualmente é representada ou armazenada, ou seja, ao conteúdo das 

estruturas cognitivas. 

O sistema cognitivo trabalha através do processamento das vivências e a forma 
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como as interpretamos, nada mais é do que a relação entre estas funções, desde os 

comportamentos mais simples até os de maior complexidade, que exigem muito mais 

do nosso cérebro. Deste modo as funções cognitivas interagem entre si, para o 

funcionamento necessário das demandas do humano (KENDALL, 2006 apud 

PETERSEN; WAINER; 2011).  

 

1.2.1 A Psicoterapia Cognitivo-Comportamental Infantil 
 
 

O modelo da terapia cognitivo-comportamental é utilizado pelos terapeutas 

para ajudar seus pacientes com os problemas que são alegados para a clínica, dentro 

dessa abordagem é utilizado métodos específicos para cada demanda do paciente, 

no qual seu foco de trabalho está voltado para as relações entre comportamentos, 

pensamentos e emoções. Com base nesses fatores o terapeuta conduzir para a 

orientação e as intervenções de tratamento para cada caso específico (WRIGHT; 

BASCO; THASE, 2008). 

 

O primeiro experimento controlado randomizado envolvendo a TCC focada 
na criança foi relatado no início da década de 1990 e só recentemente foram 
publicados ECRs avaliando a TCC focada na criança para o transtorno 
obsessivo-compulsivo (TOC) (Barrett et al., 2004) e a síndrome de fadiga 
crônica (Stulemeijer et al., 2005). Da mesma forma, apenas um ECR foi 
publicado sobre a TCC focada na criança, para fobias específicas (Silverman 
et al., 1999a) e fobia social (Spence et al., 2000), (STALLARD, 2008, p. 13).   
 

 
Ainda Stallard (2008), destaca os avanços alcançados através dos estudos, no 

atendimento psicoterapêutico infantil, e os resultados significativos e satisfatórios, de 

modo geral nos tratamentos em curto prazo. A terapia cognitivo-comportamental 

focada na criança trabalha com a extensão e o foco específico nas intervenções de 

domínio cognitivo e processos cognitivos disfuncionais, no qual seu objetivo e a 

restruturação desses fatores, ensinado a criança a desenvolver a autorregularão, 

autocontrole induzindo ao comportamento saudável.  

 
O primeiro passo ao trabalhar com uma criança é desenvolver uma 
conceitualização de caso. Esta facilita a tarefa do terapeuta de adaptar 
técnicas que se ajustem às circunstâncias de uma criança. A conceitualização 
de caso individual orienta a escolha das técnicas, seu ritmo e sua 
implementação, bem como a avaliação de progresso. Uma vez que cada caso 
é diferente, nossa tarefa é criar uma estrutura conceitual geral que permita o 
máximo de flexibilidade (FRIEDBERG, MCCLURE, 2004, p. 21). 
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A criança que tem oportunidade de criar vivencias saudáveis, em um ambiente 

confortável e adequado para um desenvolvimento, ela é capaz de compreender a si 

mesma e o seu meio.  Ao mesmo tempo consegue desenvolver e organizar os seus 

próprios conceitos em sua estrutura cognitiva. Através dessas organizações ela 

poderá encontrar os significados e identificar os fatores positivos e negativos. Mais 

quando é exposta frequentemente a vivencias negativas ela possivelmente, poderá 

manifestar desajuste emocionais e comportamentais (BECK, 2007).  

 

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) focada na criança é uma forma 
popular de psicoterapia amplamente utilizada nos dias de hoje para uma 
grande variedade de problemas de saúde mental apresentados por crianças 
e adolescentes. As bases empíricas da TCC focada na criança têm sido 
demonstradas por meio de inúmeros estudos controlados randomizados 
(ECR), que resultaram na crescente convicção, por parte dos terapeutas, de 
que a TCC é o tratamento de escolha para muitos transtornos (STALLARD, 
2008, p. 13).  

 

Frequentemente as crianças são encaminhadas à terapia em função de 

apresentarem problemas de comportamento e não conseguirem lidar com suas 

emoções.  Na terapia cognitivo-comportamental o processo de atendimento para essa 

demanda começa com a avaliação inicial destaca os autores (SHAPIRO; 

FREIDBERG; BARDENSTEIN apud PETERSEN; WAINER, 2011).  

Diante dessa perspectiva Pureza, et al.; (2008), ressaltam que a psicoterapia 

com crianças é uma área que vem sendo foco de interesse nos últimos anos, 

especialmente no âmbito de promoção e prevenção. Sendo utilizada não apenas 

como uma medida terapêutica, mas principalmente como uma forma de prevenção de 

doenças mentais e de promoção de saúde.  

A terapia cognitivo-comportamental focada na criança é um processo ativo, no 

qual o seu objetivo e orienta a criança para que ela consiga fazer a descoberta daquilo 

que está vivenciando e isso acontece através da experimentação e prática guiada pelo 

terapeuta. Dentro da terapia cognitiva-comportamental é um dos aspectos importantes 

que permite a criança buscar soluções para os seus problemas e aprenda a superá-

los (STALLARD, 2008). 

 

A natureza específica do relacionamento terapêutico em que se realiza a TCC 
focada na criança tem recebido comparativamente pouca atenção. Embora 
geralmente reconhecidas como um importante moderador dos resultados do 
tratamento, ainda não foram identificadas as habilidades específicas de 
relacionamento que são importantes. Um modelo baseado no processo 
PRECISE é proposto como uma maneira de conceitualizar algumas das 
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habilidades que promoverão os princípios-chave de colaboração e 
descoberta orientada que fundamentam a TCC (STALLARD, 2008, p. 18). 

 

“Soma-se também a esses fatos o movimento em defesa e de valorização de 

diagnósticos precoces na infância visando a tratamentos mais eficazes e prevenção 

de psicopatologias na vida adulta” (PUREZA; et al.;2014, p. 86).   

 

Todavia, essa abordagem com crianças e adolescentes difere-se no que 
tange ao tipo de intervenção realizada, que terá como base a criação de 
linguagens (muitas vezes não verba is) para acessar o funcionamento 
cognitivo da criança e adolescente. Além disso, o tratamento com crianças 
também tem outros pontos diferencias, como a intervenção com os pais, que 
muitas vezes consiste em uma grande, e às vezes até maior, parte do 
tratamento (PUREZA; et al.;2014, p. 87). 
 
 

O processo psicoterapêutico infantil requer uma parceria colaborativa, onde o 

terapeuta juntamente com a criança irá detalhar a natureza e extensão dos problemas 

apresentados e buscar identificar os fatores desencadeantes das cognições 

disfuncionais ou tendenciosas que estão afetando o seu bem-estar (STALLARD, 

2008).  

 

Uma das características atraentes da terapia cognitivo-comportamental é o 
emprego de um estilo de relação terapêutica colaborativa, simples e voltada 
para a ação. Embora a relação entre terapeuta e paciente não seja 
considerada o mecanismo principal para a mudança como em algumas outras 
formas de psicoterapia, uma boa aliança de trabalho é uma parte 
essencialmente importante do tratamento (BECK et al., apud WRIGHT; 
BASCO, THASE, 2008, p. 33). 

 

Ainda sob essa perspectiva Aaron Beck (2013), utiliza o termo empirismo 

colaborativo para descrever a relação terapêutica, e salienta que são os vários fatores 

incluídos na postura do terapeuta, entre eles a capacidade empática e o interesse 

genuíno na compreensão dos problemas trazidos pelo paciente, para que este possa 

sentir-se acolhido, validado e atendido em suas necessidades. 

 

Uma das características atraentes da terapia cognitivo-comportamental é o 
emprego de um estilo de relação terapêutica colaborativa, simples e voltada 
para a ação. Embora a relação entre terapeuta e paciente não seja 
considerada o mecanismo principal para a mudança como em algumas outras 
formas de psicoterapia, uma boa aliança de trabalho é uma parte 
essencialmente importante do tratamento (BECK et al., apud WRIGHT; 
BASCO, THASE, 2008, p. 33). 

 

 E assim entendemos que o processo da psicoterapia é desenvolvido em 
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conjunto, terapeuta e paciente, no qual irão buscar alternativas, desenvolver hipóteses 

e encontrar soluções (ANDRADE, 2011).   

 

A criança será incentivada a testar essas cognições, fazendo experimentos e 
coletando evidências que as confirmem ou refutem. Por sua vez, isso a levará 
a descobrir maneiras alternativas, mais equilibradas e proveitosas, de pensar 
e se comportar. O conceito de empirismo colaborativo, nesse trabalho em 
parceria, aumenta o engajamento e a participação ativa; a criança e os pais 
criam a formulação resultante; a intervenção é mutuamente construída e 
combinada, e maximiza o potencial de autodescoberta e mudança 
(STALLARD, 2008, p. 112). 

 

A partir dessa reflexão Starllard (2008), discorre sobre a tarefa da terapia 

cognitivo-comportamental, no qual seu objetivo é guiar o processo de descoberta 

orientada pelo qual a criança é auxiliada a reavaliar seus pensamentos, crenças e 

suposições e a desenvolver cognições e processos cognitivos alternativos de forma 

mais equilibrados, funcionais e úteis.  

Os autores Macedo; et al (2012), salientam que para compreender esses 

eventos dentro da terapia cognitivo-comportamental utiliza-se recursos que auxiliam 

o indivíduo interpretar os seus pensamento e comportamentos. 

 Contudo esse processo de autodescoberta e a promoção da autoeficácia 

podem ser facilitados através de técnicas, observação e diálogo, que conduz a criança 

prestar atenção nas informações frequentemente ignotas (STALLARD, 2008).  

 
 
A ideia da descoberta orientada é promovida pela ideia da Investigação, em 
que a criança é encorajada a identificar suas crenças e suposições e a fazer 
experimentos comportamentais para testá-las objetivamente. Autodescoberta 
e eficácia promovem a noção de capacitação e encorajam a criança a recorrer 
às próprias ideias e a descobrir as próprias soluções. Isso envolve ajudá-la a 
identificar e reconhecer experiências prévias bem-sucedidas, suas forças ou 
habilidades, e a examinar se elas podem ser empregadas para ajudar na 
presente situação. Finalmente, a TCC com crianças precisa ser Prazerosa, 
de modo que o processo seja divertido, interessante e envolvente ignoradas 
(STALLARD, 2008, p. 19).  
 

 

Dessa perceptiva as autoras Oliveira e Soares (2011), ressaltam que o 

processo da avalição infantil é um desfio constante para o terapeuta, pois a criança 

muitas vezes tem dificuldade para verbalizar e interpretar o que está acontecendo com 

ela. Esse fator pode dificultar o trabalho terapêutico, pois as informações alegadas 

pelo paciente são fundamentais para esse processo, e o trabalho do terapeuta é 

auxiliar a criança nessa compreensão.  
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Para auxiliá-la, é necessário que o terapeuta tenha conhecimento 
aprofundado das fases de desenvolvimento, para que adapte à sua forma de 
manejo e auxílio a cada uma delas. Desta forma, também se faz necessária 
a entrevista com pais, cuidadores e escola, para que se tenha uma visão 
ampliada do contexto de vida da criança. É necessário que se inclua na fase 
de avaliação instrumentos de auxílio diagnóstico, como testes, escalas e 
protocolos de coleta de dados. Eles auxiliam o clínico a organizar melhor os 
dados investigados. É importante lembrar que os instrumentos auxiliam no 
diagnóstico, mas não substituem uma boa avaliação e entrevista clínicas 
completas (OLIVEIRA; SOARES, 2011, p.468). 
 
 

Para Stallard (2008), todas as informações iniciais fornecem uma base 

relevantes para o andamento do processo psicoterapêutico, visto que são dados que 

fazem ou fizeram parte da história de vida da criança. E todos os eventos ocorridos 

são experiências importantes que construíram a estrutura cognitiva e dentro dela 

estão todos os fatores envolvidos e representados através das crenças, suposições, 

pensamentos, sentimentos e comportamentos. Sendo esses fatores desencadeantes 

de eventos estressores e disfuncionais que afetam todo o sistema cognitivo e 

comportamental da criança.  

Segundo Macedo; et al.; (2012, p. 43):  
 

O paradigma central da TCC é o modelo cognitivo, o qual parte do 
pressuposto de que emoções e comportamentos são modulados pela 
interpretação que um indivíduo faz sobre eventos externos ou internos. Cabe 
ressaltar que as avaliações cognitivas são únicas para cada pessoa, de 
maneira que o mesmo evento pode ser interpretado como neutro, negativo 
ou positivo por pessoas diferentes. Dessa forma, estados emocionais 
disfóricos são eliciados e mantidos por maneiras distorcidas de pensar. 

 

Diante desse paradigma Macedo, et al (2012), destaca que na terapia cognitivo-

comportamental o indivíduo é exposto a eventos e fatores externos e internos, meios 

no qual deve interagir e reagir, aos fatores que podem desencadear diferentes 

manifestações comportamentais e emocionais, visto que somos pessoas 

singularidades, então cada evento ocorrido será interpretado de forma diferente de 

pessoa para pessoa.  

É importante ressaltar que a terapia com criança requer uma atenção especial 

do terapeuta, isso envolve todos os detalhes apresentados pela criança, pois tudo 

pode ser pistas que auxiliaram no processo para interpretar o comportamento tal 

como; sua postura corporal, expressão apresentadas, seu ritmo de respiração e até 

mesmo o silêncio da criança durante o atendimento (OAKLANDER, 1980).  
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A maneira como cada pessoa reage e interpreta os seus pensamentos e 

comportamentos interpretados é subjetivo, quando essas interpretações ocorrem de 

forma disfuncionais ocasionara em conflitos psíquicos e traumas vivenciados 

(MACEDO; et al.; 2012). 

Em função disso os autores supracitados discorrem sobre a reestruturação 

cognitiva, como ser único cada indivíduo possui a capacidade de aprender e avaliar 

os eventos ocorridos, através disso entender seus padrões comportamentais e 

emocionais subjacentes aos atos vivenciados no seu desenvolvimento (MACEDO; et 

al.; 2012).   

 

A TCC pode, dessa forma, promover a resiliência através de técnicas 
cognitivas e comportamentais, dentre elas a reestruturação cognitiva e a 
resolução de problemas; técnicas de manejo de ansiedade e treinamento em 
habilidades sociais. Vale ressaltar que o treinamento em habilidades sociais 
favorece o aumento da percepção do apoio social, considerado um 
importante fator de resiliência (MACEDO; et al.; 2012). 

 

A psicoterapia voltada para o atendimento com crianças é mais complexa visto 

que a criança vivência os problemas, mais muitas vezes ainda não possui a 

capacidade suficiente para identificar aquilo que lhe afeta. Também por si próprio não 

é capaz de procurar ajuda porque não conhecimento do que está acontecendo, e 

quando chegam a terapia conduzido por um adulto geralmente sentem dificuldade de 

se expressar, ou até mesmo de saber o porquê está ali (AGUIAR, 2014).  

 

A criança vai trazer aquilo que é figura para ela; o sintoma é figura para os 
pais, para a escola ou até mesmo para o psicoterapeuta, mas não é, muitas 
vezes, para a criança. Em nossa experiência, constatamos que aquilo que a 
criança traz é aquilo que de fato ela precisa que seja trabalhado de início. E 
isso não diz respeito necessariamente a conteúdos, assuntos específicos, 
mas sobretudo a suas formas de vinculação, de estabelecimento de trocas 
com o meio e de escolhas e criação de alternativas diante da situação 
terapêutica (AGUIAR, 2014, p. 43). 
 
 

Segundo Aguiar (2014, p. 44):  

 

Às vezes, em um momento posterior do processo terapêutico, a criança traz 
especificamente uma menção ao sintoma; em outras situações, 
desenvolvemos todo um processo terapêutico sem nunca ter discutido ou 
trabalhado diretamente determinado sintoma, já que priorizamos o foco da 
intervenção terapêutica sobre as formas como a criança vivencia seu 
processo de contato e não sobre os conteúdos a elas eventualmente 
associados.  
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“O silêncio pode significar censura, pensar, recordar, repressão, ansiedade, 

medo, ou consciência de alguma coisa” (OAKLANDER, 1980, p. 70).  

 

1.2.2 Avaliação psicológica e psicoterapia infantil 

 

O processo avaliativo interventivo, quando realizado com crianças, configura-
se como uma prática valiosa, porém, complexa. A criança possui 
funcionamento psíquico diferente do adulto neurótico, por isso sua sessão 
deve ser vista como um “convite ao sonho”. É por meio do brincar e de uma 
atmosfera de não exigência que o terapeuta realiza interpretações, 
intervenções e manejos, uma vez que a criança expressa seus desejos, 
fantasias e experiências de forma simbólica (GUELLER; SOUZA apud 
ROCCO; SANTOS, 2016, p. 94).  

 

“Após a avaliação diagnóstica, cabe ao terapeuta cognitivo-comportamental 

elaborar a conceitualização cognitiva do caso, pois, além de auxiliar na organização e 

esclarecimento dos dados, também será um direcionador do processo terapêutico” 

(OLIVEIRA; SOARES, 2011, p.468).  

 

Por meio da TCC, o paciente pode identificar as distorções cognitivas, corrigi-
las e, consequentemente, apresentar melhora clínica; ou seja, com a terapia 
cognitivo-comportamental o paciente reavalia e corrige seus pensamentos. É 
ajudado a pensar e a agir de modo mais realista e adaptado sobre seus 
problemas psicológicos, reduzindo seus sintomas (SAFF; SAVOIA; NETO, 
2008. p. 294). 
 

 

Pureza; et al (2014), destacam a crescente procura por atendimento psicológico 

para crianças, a buscando por ajuda engloba os mais diversos problemas emocionais 

e comportamentais. E para atender essa demanda é fundamental que o terapeuta 

conduza uma avaliação diagnostica e posteriormente o processo terapêutico 

englobando todos os aspectos do funcionamento da criança. 

 

Conforme articulado pelo modelo cognitivo, os padrões de comportamento de 
uma criança são respostas aprendidas, moldadas pela interação de fatores 
ambientais, intrapessoais, interpessoais e biológicos, além disso, os 
comportamentos estão incutidos em um contexto cultural e evolutivo. A 
conceitualização de caso trata de todos estes aspectos (FRIEDBERG, 
MCCLURE, 2004, p. 23). 
 

 
Na terapia cognitivo-comportamental o planejamento inicial é composto por 

coletas de informações e quanto mais completo for essas informações, mais facilidade 



27 
 

o terapeuta terá para estruturar o tratamento. Os dados fornecem uma visão mais 

ampla do problema e isso auxilia o psicólogo definir quais instrumentos eficaz para 

alcançar resultados significativos (PUREZA; et al.; 2014). 

 

Uma história clínica bem estruturada deve incluir dados de identificação da 
criança e dos pais, o motivo da consulta, a caracterização das relações 
familiares, os eventos significativos tanto negativos (mortes, separações e 
outras perdas) quanto positivos da vida familiar, as atividades que a criança 
realiza junto com a família (esportes, visitas, viagens, lazer, etc.), as 
dificuldades que os pais encontram nas práticas educativas, os dados básicos 
de gestação e parto e os dados do desenvolvimento (PETERSEN, 2011, p.34) 

 

No que diz respeito criança que apresentar limitações de informações 

necessária é possível contar com ajuda dos pais ou responsáveis, ou até mesmo de 

outra pessoa que tenha informações que possa contribuir  como; outros 

profissionais,(professores, médicos, entre outros), (PUREZA; et al.; 2014). 

 
A prática da avaliação infantil na TCC necessita que alguns aspectos 
importantes sejam considerados: a) identificação e compreensão das queixas 
da criança e/ou do adolescente e b) processo de conceitualização cognitiva. 
Normalmente, os porta-vozes das queixas e sintomas são os pais e/ou 
cuidadores. Torna-se importante a realização de uma completa entrevista de 
anamnese, pois é através desse processo que se obtém uma melhor 
compreensão de aspectos emocionais (vínculos estabelecidos, humor 
prevalente, como reage às diversas situações vivenciadas), psicossociais 
(relacionamento familiar, interpessoal, acadêmico) e que são planejadas e 
direcionadas futuras condutas (PUREZA; et al.; 2014, p. 89). 
 

 
Para Stallard (2008), quando a criança começa identificar o motivo de ser 

encaminhada para psicoterapia e compreender os objetivos a serem alcançados, o 

processo de engajamento na terapia cognitivo-comportamental torna-se mais 

favorável.  Diante disso destaca o autor supracitado que o processo de avaliação é 

um fator essencial, continuo e colaborativo que busca através das formulações 

cognitiva da criança e juntamente com a construção do processo interventivo, diante 

ao trabalho do terapeuta alcançar resultados significativos, que vão contribuir para 

uma vida mais saudável da criança.  
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Figura 1.1 A relação entre os componentes de uma formulação de caso 
 

 

 

 

 

↓→→ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: FRIEDBERG; MCCLURE (2004, p. 24). 
 

 
Petersen e Wainer (2011), destacam que a avaliação inicial deve ser de forma 

organizada e investigativa, buscando coletar informações que envolva todos os 

aspectos e vida do paciente. É importante analisar todos os detalhes das informações 

fornecidas. Para auxiliar nesse processo avaliativo é possível recorrer a alguns 

recursos disponíveis como o uso de testes, observações e entrevistas entre outros.  

 

Elementos importantes a considerar no desenvolvimento das formulações 
iniciais incluem: experiências e eventos precoces significativos; crenças 
centrais/esquemas importantes; suposições que as crianças utilizam sobre si 
mesmas, seu desempenho e seu futuro; pensamentos automáticos que 
surgem de eventos desencadeantes; as respostas emocionais que são 
geradas; os comportamentos que se seguem (STALLARD, 2008, p. 47). 

 

Ainda com base em Cunha (2007), descreve que o psicodiagnóstico é um 

processo científico, que envolve trabalho do psicólogo e o comprometimento do 

paciente. Esse processo é feito através das informações sobre a história de vida do 

paciente, que busca a compreensão de todos os fatores que envolve todo seu 

funcionamento psíquico e comportamental.  

O autor supracitado destaca ainda os passos do diagnóstico de forma resumida 

no qual, utiliza um modelo psicológico de natureza clínica, são os seguintes: 

Problemas apresentados 

História e 
Desenvolvimento 

Contexto 
Cultural 

Estruturas 
Cognitivas e 

Predisposição 

Antecedentes e 
Consequências 
Comportamentais 

Sintomas 
Fisiológicos 

Interpessoais  Humor  

Cognição  Comportamento 
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a) levantamento de perguntas relacionadas com os motivos da consulta e 
definição das hipóteses iniciais e dos objetivos do exame; b) planejamento, 
seleção e utilização de instrumentos de exame psicológico; c) levantamento 
quantitativo e qualitativo dos dados; d) integração de dados e informações e 
formulação de inferências pela integração dos dados, tendo como pontos de 
referência as hipóteses iniciais e os objetivos do exame; e) comunicação de 
resultados, orientação sobre o caso e encerramento do processo (CUNHA, 
2007, p. 30-31). 
 
 

E o passo seguinte é o planejamento de atuação, no qual deve englobar todas 

as informações recebidas do paciente e analisadas através da interpretação do 

psicólogo (CUNHA, 2007). 

 

Entende-se a avaliação como um delineamento de estudo de caso único, 
nesse contexto, a conceitualização de caso é um processo dinâmico e fluido. 
Durante a terapia, tem-se de levar em conta a variável tempo, e revisar e 
refinar continuamente a imagem que temos da criança. A habilidade de 
elaboração e a análise de dados é desejável para a organização da 
conceitualização de caso (PETERSEN; WAINER, 2011, p. 23).  
 

 
As informações iniciais são fundamentais para o andamento do processo 

terapêutico, pois são elas que fornecem direcionamento para o tratamento. Portanto 

a formulação inicial é a base necessária para conduzir esse processo através das 

experiencia vivenciadas pelo paciente, e que fazem parte os eventos resultantes de 

suas singularidades tais como; crenças, esquemas fatores que determinam como a 

criança percebe a si mesmo e o seu meio (STALLARD, 2008). 

 

Ao desenvolver formulações iniciais, é importante considerar fatores e 
relacionamentos familiares potencialmente significativos, eventos 
importantes ou traumáticos, experiências escolares ou relacionamentos com 
os iguais. Isto contrasta com a formulação de manutenção, que tem um foco 
mais no “aqui-e-agora”, nos pensamentos, sentimentos, sintomas fisiológicos 
e comportamentos associados a eventos desencadeantes específicos 
(STALLARD, 2008, p. 47). 

 
 

Atualmente a avaliação psicológica é amplamente utilizada em diversos 

contextos, e um procedimento que permite alcançar informações necessárias do 

indivíduo, através da investigação sobre os aspectos que envolvem sua personalidade 

e desenvolvimento. Assim entendemos que o psicodiagnóstico é essencial para 

compreensão das características de cada pessoa, com foco de entender quais são os 

fatores desencadeantes e resultantes em desajustamento emocional (CUNHA, 2007). 
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1.3 AS SESSÕES DE PSICOTERAPIA INFANTIL  

 

“Embora haja exceções, a maioria dos programas de tratamento padronizados 

consiste em 12-16 sessões. Entretanto, terapeutas infantis relatam mudanças 

significativas com um número menor de sessões” (STALLART, 2008, p.158).  

 

A sessão com a criança deve seguir o modelo cognitivo com adultos. Ela deve 
ser estruturada, utilizando-se do registro de humor (carinhas, termômetro, 
vulcão, baralho dos sentimentos), elaboração da agenda, verificação da 
tarefa de casa e resumo da sessão. Não se pode esquecer da utilização de 
técnicas lúdicas, específicas a cada fase do desenvolvimento, em cada uma 
das etapas da sessão, visando ao melhor entendimento e engajamento da 
criança na terapia (OLIVEIRA; SOARES, 2011, p. 469). 

 
 

Ainda nessa perspectiva Stallard (2008), destaca que o trabalho da psicoterapia 

infantil, está voltado para atenção com a saúde mental da criança seu foco deve estar 

direcionado em um espaço que possibilite o acolhimento das angústias, medos, 

inseguranças. Dentro desse processo o da psicoterapia deve-se buscar embasamento 

que vão auxiliar a criança na expressão das emoções, compreensão dos sentimentos 

acumulados, das frustrações, insegurança, agressividade, medo, confusão, todos os 

tipos eventos traumatizantes. 

Desta forma, o terapeuta exerce a função de facilitador, que deve ser capaz de 

estabelecer uma relação saudável, fazer intervenções significativas, identificar os 

conflitos e auxiliar a criança na busca de melhores alternativas (STALLART, 2008). 

 

A criança será ajudada a identificar e a controlar suas emoções 
desagradáveis e a enfrentar e lidar sistematicamente com situações 
estressantes ou difíceis. São incorporadas ao tratamento técnicas 
terapêuticas gerais que ajudam bastante, como a fala interna positiva, diários 
positivos e técnicas de relaxamento. É dada ênfase ao entendimento das 
características dos pensamentos negativos automáticos e são utilizados 
experimentos comportamentais para identificar e testar as predições da 
criança. Isso facilita o desenvolvimento de cognições alternativas mais 
funcionais e equilibradas, que ajudarão em futuras situações (STALLART, 
2008, p.159). 

 

Stallart (2008, p.158-59), define o objetivo, e foco da intervenção, categorizados 

em três níveis diferentes:  

 

As intervenções de Nível 1 são as mais limitadas e costumam requerer até 
quatro sessões. O foco predominante é a avaliação e a psicoeducação, em 
que a criança e sua família desenvolvem uma clara formulação de TCC que 
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explica o início e/ou a manutenção das dificuldades da criança. As 
intervenções de Nível 2 fundamentam-se nesse trabalho e identificam mais 
detalhadamente as cognições e reações emocionais específicas que são 
importantes para a criança [...].O estágio seguinte de intervenção, de Nível 3, 
costuma envolver de 4 a 8 sessões adicionais e tem o objetivo de ajudar a 
criança a ampliar a partir de problemas e situações específicas, para 
identificar padrões cognitivos e comportamentos comuns presentes em várias 
situações e eventos.  

 

Segundo Sudak (2008, p. 76),”na terapia cognitivo-comportamental, cada 

sessão de terapia tem uma estrutura específica. Essa estrutura existe por diversas 

razões.” 

Mais a estruturação da sessão de psicoterapia, depende especificamente de 

demanda apresentada e do envolvimento do paciente. Ao estruturar uma sessão 

alguns pontos importantes são necessários ser compreendidos pelo terapeuta, pois 

são fatores que determinaram quais intervenções aplicáveis e sequentemente o 

andamento do processo. Para o terapeuta já no início da psicoterapia obter 

conhecimento necessário da demanda, possibilita um tratamento mais assertivo e 

proporciona para o paciente um maior conforto. O planejamento na psicoterapia tem 

como objetivo focar no engajamento do paciente para que ele consiga compreender 

e enfrentar seus desafios e quanto mais estruturada for as sessões, mais facilidade o 

paciente terá para entender (SUDAK, 2008).  

 

1.3.1 O desenvolvimento da relação terapêutica com a criança 

 

 

Para Oliveira e Soares (2011), é fundamental a construção de uma relação 

terapêutica saudável com criança e seus responsáveis, essa aliança é a alicerce para 

um resultado significativo nesse processo. 

 

A aliança terapêutica é uma relação de colaboração mútua, marcada por 
concordâncias entre terapeuta e cliente e constituída por três componentes 
interdependentes: objetivos, tarefas e vínculo. Os objetivos dizem respeito ao 
consenso sobre expectativas de resultados de curto e longo prazo entre 
terapeuta e cliente. As tarefas podem ser definidas como acordos ou 
consensos entre terapeuta e cliente no que diz respeito ao que deve ser feito 
na terapia e como atividades diversas na terapia contribuirão para a resolução 
do problema do cliente. Já o vínculo está associado à ligação afetiva entre 
terapeuta e cliente (BORDIN 1979 apud SINGULANE; SARTES, 2017, p. 
786). 
 
 

Segundo Oliveira e Soares (2011), a criança possui limitações em verbalizar e 
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entender tudo o que acontecendo com ela, e o papel da família é auxilia-lo com as 

informações necessárias sobre a criança. Diante desse contexto é importante o que o 

profissional transmita de forma precisa e coesa com o entendimento da criança todas 

as informações necessárias e importantes o funcionamento do processo e para 

conhecimento da família as informações que serão relevantes para o processo. 

 

Em relação à TCC, já na primeira sessão é importante que o terapeuta 
esclareça para a criança o que é um psicólogo, bem como qual o papel da 
criança no processo, a necessidade da inclusão dos pais no tratamento e, 
possivelmente, da escola. Todo esse manejo deve ser feito com todo cuidado, 
respeitando a faixa etária da criança, sempre estabelecendo uma boa aliança 
terapêutica e enfatizando o sigilo entre paciente e terapeuta (BAILEY, 2001; 
CAMINHA & CAMINHA, 2007 apud OLIVEIRA; SOARES, 2011. p. 469). 

 

Assim entendemos que a terapia cognitivo-comportamental voltada para o 

atendimento infantil, baseia-se em planejamento com recursos específicos para cada 

demanda e dedicação do profissional para conduzir as sessões de forma mais 

assertiva possível. Portanto, fazer com que a criança esteja engajada nesse processo 

requer usar estratégias e métodos eficaz voltado para atender suas necessidades e 

focar no objetivo de fazer com que a criança consiga se expressar e interagir na 

terapia (OLIVEIRA; SOARES, 2011). 

 

O primeiro princípio tem a ver com o desenvolvimento de uma parceria entre 
o terapeuta e a criança, em que se promove uma forma de trabalhar aberta e 
colaborativa, e se destaca e estimula a contribuição importante e ativa da 
criança para o processo terapêutico. A intervenção, a seguir, deve ser 
adaptada no nível de desenvolvimento correto, para que a criança possa se 
engajar totalmente no processo da TCC. Isso requer que os conceitos e as 
estratégias da TCC sejam adaptados de modo a se tornarem compatíveis 
com o desenvolvimento linguístico, cognitivo e social da criança (STALLARD, 
2008, p. 18).   

 
 

Outro fator importante no processo psicoterapêutico é a capacidade do 

terapeuta desenvolver a empatia pelo seu paciente, essa compreensão do outro 

transmite mensagem para a criança, que ela está sendo ouvida e aceita do jeito que 

é. Isso auxilia no trabalho psicoterapêutico de forma que a criança consiga engajar no 

processo, uma vez que ajusta cuidadosamente os conceitos e estratégias da terapia 

cognitiva-comportamental aos interesses particulares da criança (STALLARD, 2008). 

 

A primeira tarefa do início de qualquer psicoterapia é estabelecer uma aliança 
terapêutica suficientemente forte. Para tanto, desde muito cedo é necessário 
que se estabeleça uma colaboração ativa entre paciente e terapeuta, que se 
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expressa sob a forma de um “contrato”, em que são estabelecidas regras, 
formas de trabalho, metas e objetivos, tarefas, bem como as 
responsabilidades e papéis dos participante (CEITLIN; CORDIOLI, 2008, p. 
126). 
 
 

Segundo Horvath (2000) apud Singulane e Sartes (2017), na terapia cognitivo-

comportamental desenvolver uma aliança terapêutica saudável é um fator essencial, 

que favorece todo o trabalho psicoterapêutico.  

 

1.3.2 A Estrutura das sessões 

 

A estrutura da sessão tem uma função de “contenção” para as crianças, 
fornecendo-lhes um formato organizado para a expressão e a modulação de 
seus pensamentos e de seus sentimentos angustiantes. Frequentemente os 
adultos dizem às crianças o que fazer, e a vida pode parecer muito 
imprevisível para elas. Aumentar o senso de controle da criança e diminuir 
seu senso de imprevisibilidade pode levar a maior envolvimento e 
participação no tratamento (FRIEDBERG, MCCLURE, 2004, p. 48).  

  

Segundo Borges (2012, p. 215),” a primeira fase do trabalho clínico com criança 

consiste em uma entrevista com os pais e/ou outros familiares. Essa entrevista pode 

ocorrer em uma sessão, mas frequentemente, estende-se para duas ou três sessões”.  

O envolvimento ativo dos pais no tratamento vai variar dependendo dos 

prejuízos, das comorbidades, da idade e do nível de desenvolvimento da criança” 

(ALBANO E KENDALL, 2002 apud PETERSEN; WAINER, 2011, p. 25). 

Nesse primeiro momento é bem comum existir diferenças na condução desse 

processo, pois é uma escolha que pertence ao profissional, ele que direcionada como 

acontecerá os passos seguintes. Através das informações fornecidas e fatores 

analisados o psicólogo busca os meios e recursos para dar andamento no processo 

terapêutico (BORGES, 2012).  

Os autores Friedberg e Mcclure (2004), “destacam que o planejamento na 

psicoterapia, faz parte do processo do tratamento, as informações recebidas fornecem 

a direção no qual deve-se encaminhar o tratamento”   

 
É fundamental que os terapeutas procurem obter uma compreensão global 
do funcionamento da criança nos seus diversos contextos e consigam 
identificar os aspectos e/ou sintomas que dificultam sua adaptação na rotina 
diária, assim como o papel que os aspectos cognitivos exercem na etiologia 
desses problemas e transtornos. Ressalta-se também o caráter focal e 
diretivo da TCC, que demanda uma avaliação diagnóstica devidamente 
conduzida (PUREZA; et al, 2014, p. 89).  
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Conforme Persons (1989) apud Friedberg e Mcclure (2004, p. 22), “o 

planejamento do tratamento efetivo, sustenta-se na conceitualização do caso, conduz 

a estratégias de intervenção, prevê obstáculos ao tratamento, fornece uma forma de 

negociar dilemas terapêuticos, localiza e repara falhas”. 

 

 Manter a estrutura das sessões é muito importante, pois possibilita que a 
criança tenha certa previsibilidade do que vai ocorrer, além de funcionar como 
um sistema futuro para seu automonitoramento pessoal. A estrutura da 
sessão e a aliança terapêutica são fatores significativos para determinação 
do prognóstico. Portanto, é necessário definir o foco da consulta e criar uma 
situação que permita manter um ambiente divertido e agradável para 
desenvolver o trabalho com a criança. É interessante tomar notas durante a 
consulta a fim de resumir e preservar avanços terapêuticos (PETERSEN; 
WAINER, 2011, p. 26). 
 

 
Para Stallard (2008, p. 21), “o processo de engajar a criança é particularmente 

complexo, e muitas barreiras possíveis precisam ser reconhecidas e superadas antes 

que a criança esteja pronta para colaborar na TCC”.  

 

As crianças não costumam buscar ajuda por conta própria. Elas geralmente 
são encaminhadas por outros e, portanto, a consciência de que os problemas 
são seus ou a motivação para engajar-se em qualquer forma de terapia 
podem ser, no início, extremamente limitadas. As crianças talvez não 
compartilhem as preocupações daqueles que as encaminharam. Um 
exemplo frequente é o não-comparecimento escolar, em que o objetivo dos 
pais e da escola de assegurar o comparecimento talvez não seja a maior 
prioridade ou, de fato, uma prioridade compartilhada pela criança 
(STALLARD, 2008, p. 21). 
 

Os autores Petersen e Wainer (2011), ainda destacam outros fatores importante 

para a construção de uma aliança terapêutica solida, são pontos que requer o 

engajamento do psicólogo para uma escuta especializada, prestar atenção em cada 

detalhes que o paciente possa manifestar, demonstrar interesse na queixa 

apresentada, ser empático, manter uma boa comunicação de forma acessível e 

compreensivo para o paciente.   

 Segundo Graham 2005 apud Stallard (2008), refere-se ao engajamento 

quando a criança começa tornar-se acessível ao processo terapêutico, isso inclui ela 

reconhecer e entender quais são os seus desafios e como deve enfrenta-los. Essa 

mudança ocorre através do trabalho do terapeuta, que recorre a meios de intervenção 

para auxiliar a crianças no reconhecimento dos seus problemas, buscando soluções 

para o enfrentamento e mudanças necessárias. 
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1.3.3 A sala de atendimento e a seleção de recursos  

 

Segundo Pureza; et al (2014), o trabalho da psicoterapia infantil, dentro da 

terapia cognitivo-comportamental envolve alguns fatores que são importante para o 

andamento do processo,  entre eles; o planejamento que envolve toda a estrutura da 

psicoterapia, a sala com alguns pré-requisitos básicos que atenda a demanda infantil, 

a preparação e o cuidados com a escolhas dos recursos, e as habilidades necessárias 

do terapeuta para encaminhar a psicoterapia com a criança  

 

 A sala deve contemplar alguns cuidados básicos (como a presença de um 
banheiro, por exemplo), além de brinquedos variados, que possam auxiliar a 
criança em processos de expressão (como, por exemplo, desenhos e argilas), 
processos de identificação (como bonecos da família, animais e outros 
personagens), além de jogos estruturados (tanto cooperativos quanto 
competitivos, que permitem a avaliação dos processos da criança). Além 
disso, pode ser interessante também a presença de brinquedos úteis para 
metáforas no trabalho de reestruturação cognitiva (como lentes de aumento, 
óculos, balanças, entre outros), (PUREZA; et al.; 2014, p 93).  
 
 

“É pertinente dispor de uma mesa de tamanho adequado para que terapeuta e 

paciente possam se acomodar para desenhar. Sugere-se que o banheiro seja junto à 

sala, evitando ter de acessar a sala de espera para seu uso” (PETERSEN; WAINER, 

2011, p. 27). 

 

 Na sala, é interessante ter gavetas, se possível individuais, para guardar os 
materiais gráficos e outras produções de cada paciente.  O material de cada 
paciente pode ficar guardado em uma pasta individual para indicar o cuidado 
com a privacidade e sigilo do material produzido. Algumas sugestões de 
materiais individuais: massa de modelar, lápis de cor, canetinhas ou pincel 
atômico (dependendo da idade), giz de cera, cola, tesoura, etc (PETERSEN; 
WAINER, 2011, p. 27). 
 
 

  “A Ludoterapia oportuniza o que Aaron Beck chama de possibilidade de 

interpretação e observação do pensamento a partir do ato de provocar sentimentos 

no tipo de situação de lúdica proposta” (SILVA; ROCHA, 2016, p. 62). 

 

Alguns brinquedos coletivos são interessantes de dispor na sala: Legos, 
fantoches para role-play, família com bichos, casinhas de bonecas, kits de 
construção (como de casa de madeira), instrumentos musicais, tais como 
teclado, gravador com microfone externo, carrinhos, animais selvagens, 
tecidos e materiais para costurar, bonecas tipo Poly e/ou Barbie, bolas de 
material flexível, equipamento para fazer bolhas de sabão (desenvolveremos 
o uso no capítulo sobre ansiedade), além de um quadro-negro para usar em 
psicoeducação. Termômetros de sentimentos (SUDS – Subjective Units of 
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Discomfort Scale) podem ser adaptados a materiais gráficos ou a brinquedos 
de plástico, como pequeno doutor e outros (PETERSEN; WAINER, 2011, p. 
27). 

 

Stallart (2008), destaca o uso das metáforas na psicoterapia com crianças, 

utilizadas como estratégias interventivas que auxiliam a criança interpretar de forma 

simplificada qual é os seus problemas e como pode enfrentá-lo.  

 

Por exemplo, uma criança agressiva poderia ser ajudada a pensar sobre sua 
raiva como um vulcão, que acumula lava e depois entra em erupção. Pensar 
dessa maneira ajuda a criança a explorar como ela pode parar o vulcão 
soprando no seu topo. Do mesmo modo, a metáfora de um gravador tocando 
na cabeça pode ser utilizada para descrever os pensamentos automáticos, 
ou a de um videoteipe, para ajudar a criança a entender as imagens intrusivas 
(STALLARD, 2009, p. 28).  

 

Ainda sobre essa perspectiva o autor supracitado, discorre que a utilização de 

metáforas como essas, são instrumentos importante que possibilita conduzir a criança 

para um mundo abstrato para enfrentar um problema da vida real. Dessa forma o 

psicólogo pode recorrer para o uso desse recurso, com objetivo de auxiliar a criança 

explorar um mundo mais simplificado para entender algo mais complexo que lhe afeta 

(STALLARD, 2009).  

Outro exemplo, citado pelos autores Petersen e Wainer, 2011, p. 27): 

 

Para as crianças que passaram ou passarão por eventos hospitalares pode 
ser pertinente ter um kit médico (brinquedos que contêm estetoscópio, 
seringa, termômetro, etc.) disponível para mediar o acesso ao conteúdo das 
vivências. As situações hospitalares por vezes impõem situações que a 
maioria das crianças vive como estressante, como a dor  

 

Assim sendo, os estudos indicam formas diferentes que podem ser utilizados 

para trabalhar com a criança na psicoterapia, como os jogos a ludoterapia entre 

outros. Através da brincadeira estruturada é possível ressignificar os conflitos e 

traumas, são experiencias que proporcionam para a criança uma significação dos 

seus pensamentos e comportamentos (SILVA; ROCHA, 2016). 

 

Portanto, há um valor terapêutico importante na depressão infantil trazido 
pela Ludoterapia enquanto técnica cognitiva-comportamental. Frente o 
exposto este estudo parte de problema de pesquisa no qual se questiona: 
Qual a validade da Ludoterapia no tratamento terapêutico da Depressão 
infantil segundo a terapia cognitivo comportamental?   Diante disso, teve 
como objetivo geral promover uma reflexão acerca da importância do lúdico 
na clínica cognitivo-comportamental enquanto forma de tratamento da 
criança com depressão (SILVA; ROCHA, 2016, p. 62).  
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“Alguns itens são considerados úteis para conduzir a reestruturação cognitiva: 

lentes de aumento, caleidoscópio, óculos gigantes; esses brinquedos permitem 

acessar diferentes formas de ver o mundo e a si mesmo” (PETERSEN; WAINER, 

2011, p. 27).  

Um exemplo disso é um fantoche com duas faces. Cenas em que a bruxa 
convida a criança a ficar em casa com ela e não enfrentar seus medos (fobia 
escolar) e em que a fada a incentiva a fazê-lo sugerem ativamente que ele 
pode aguentar um pouco o medo, pois este aumenta e diminui 
(dessensibilização na imaginação). O brinquedo permite desenvolver 
habilidades sociais e de enfrentamento (PETERSEN; WAINER, 2011, p. 27). 

 

 Alguns recursos são bem utilizados, pois é possível através desses obter 

informações importantes sobre o comportamento e sentimentos da criança, entre eles, 

os jogos livres que possibilita que a criança transfira para o objeto ou personagem 

aquilo que está em conflito, e consequente pode ser trabalho esses fatores 

apresentados (PETERSEN; WAINER, 2011). 

 

1.3.4 O uso das técnicas psicoterapêuticas com a criança na terapia cognitivo-

comportamental  

 
 

O trabalho com criança na psicoterapia, tem uma forma peculiar, em seu modo 

de comportamento e dificilmente prestaram atenção somente na fala, isso também 

levar ao questionamento do tempo outro ponto no qual as crianças também 

apresentam dificuldades de concentração na maioria das vezes. E para obter 

resultado significativos na psicoterapia o profissional frequentemente precisam utilizar 

de outras formas para que a criança consiga se expressar (REGRA, 2000 apud 

GADELHA; MENEZES, 2004).  

 

O equilíbrio entre os intervenções cognitivas e comportamentais varia 
consideravelmente nos programas de rec. • Os componentes essenciais de 
muitos programas de TCC incluem os seguintes: monitoramento dos 
pensamentos, sentimentos e/ou comportamentos; psicoeducação e 
formulação de problemas; identificação, desafio e verificação de cognições; 
desenvolvimento de habilidades cognitivas novas; aprendizado de maneiros 
alternativos de controlar a ansiedade ou as emoções desagradáveis; 
aprendizado de comportamentos novos; estabelecimento de alvos e 
designação de exercidos para coso; reforço positivo (STALLARD, 2009, 
p.23).  

 

Os autores Silva e Rocha (2016), discorrem ao uso de métodos que favoreçam 
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a criatividade, a expressão, ao acesso no mundo das fantasias e através desses 

acessos é possível verificar seus medos, conflitos, frustações e compartilhar os 

sentimentos que estão causando prejuízos.  

Segundo Regra 2000 apud Gadelha e Menezes (2004, p. 60), “as crianças 

frequentemente precisam de outras formas para expressar seus sentimentos que não 

a verbal, para obter os ganhos que essa expressão significa para o desenvolvimento 

da terapia as formas de expressão incluem”: 

 

As formas de expressão incluem desenhar ou contar histórias, fantasiar, 
imaginar e interpretar situações, usar bonecos e jogos, pinturas, colagens, 
argila, massa plástica de modelagem, música, entre outros instrumentos que 
caracterizam uma situação natural para a criança e um ambiente livre de 
censura para a exposição de seus sentimentos. O uso desses instrumentos 
depende de um esforço do terapeuta infantil em identificar quais deles são 
úteis para proporcionar a identificação de importantes variáveis de controle 
sobre o comportamento da criança (REGRA, 2000 apud GADELHA; 
MENEZES, 2004, p. 60). 
 

 

Nesse processo interventivo é necessário articular o sentido entre o foco da 

psicoterapia e os recursos utilizados para alcançar os objetivos. O trabalho do 

psicólogo, nesse processo é buscar, identificar através da escuta e da observação o 

que está acontecendo com a criança, e estabelecer uma relação com ela e a 

psicoterapia. Os recursos podem ser utilizados como base para a intervenção e as 

escolhas de quais recursos usar podem ser definidas com forme os embasamentos 

que ajudaram a criança compreender e expressar os seus sentimentos e 

comportamentos (SILVA; ROCHA, 2016). 

 

A estratégia utilizada pelo psicoterapeuta dentro da Ludoterapia é a escuta, a 
fala, mediadas pelo brincar, que são direcionadas de uma forma a criança 
lidar com o sofrimento.  Os brinquedos e a interação com o psicoterapeuta 
exploram o self das crianças, ou seja, os sentimentos, pensamentos, 
experiência, comportamentos, por meio da comunicação conseguida no 
brincar. Na brincadeira o psicoterapeuta busca a vivência conflitiva do cliente. 
Explorando a brincadeira, ele busca uma maneira de expressão de 
linguagem, onde o indivíduo manifesta seu sentimento (SILVA; ROCHA, 
2016, p. 66). 

 

Os autores Petersen e Wainer (2011, p.29): 
 
 

Ressaltam a importância de incorporar no tratamento os elementos 
essenciais nos protocolos baseados em evidências das TCCs, com 
flexibilidade de acordo com os problemas específicos de cada criança e suas 
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famílias, levando em conta seu contexto social, histórico e cultural. Por outro 
lado, destaca -se a importância de junto com a ciência haver espaço para a 
arte do encontro humano com empatia, disposição de ajuda e gosto por 
brincar por parte do terapeuta.  

 

Friedberg e McClure (2002) apud (Friedberg; McClure; Garcia (2011), através 

de suas experiencias e estudo, projetaram um modelo clinicamente útil para integrar 

a estrutura, o processo e as variáveis de conteúdo da psicoterapia. 

 

A estrutura indica o procedimento e as técnicas característicos da TCC. Esses 
elementos incluem, mas não limitam, a estrutura da sessão, a psicoeducação, 
a testagem, o automonitoramento, as tarefas comportamentais, o treinamento 
de habilidades sociais, a reestruturação cognitiva, a análise racional e a 
exposição (FRIEDBERG; MCCLURE; GARCIA, 2011, p. 14). 
 

 

Segundos Friedberg, Mcclure e Garcia (2011), quando a psicoterapia é 

estruturada utilizando de forma eficaz os instrumentos terapêuticos esse 

planejamento, auxilia na compreensão e entusiasmo da criança. Que são fatores 

importantes nesse processo, pois facilita que o terapeuta estabeleça uma relação 

favorável e com isso, torna-se mais fácil para que a criança consiga manifestar seus 

medos e conflitos. 

 

A motivação da criança pode ser aumentada tornando-se a tarefa mais 
interessante ou empregando-se meios diferentes. Embora algumas prefiram 
diários e registros escritos, com lápis e papel, o monitoramento também pode 
ser feito em registros criados por elas no computador ou por e-mail. Da 
mesma forma, é mais provável que os experimentos comportamentais sejam 
executados se forem detalhadamente planejados, com datas, horários e 
locais combinados. Em todos os casos, é importante discutir abertamente os 
potenciais benefícios e dificuldades das tarefas de casa e combinar, de forma 
realista e aberta, o que pode, ou não pode, ser realizado (STALLARD, 2008, 
p. 160). 
 
 

 E consequentemente todo esse trabalho, favorece para o engajamento na 

psicoterapia e possivelmente alcançar resultados mais assertivos. Para isso é 

importante que a criança consiga entender e ter acesos aos seus conteúdos  

entressorres, e assim com essa compreensão, o terapeuta através dos  diversos 

instrumentos terapêutico disponíveis, poderá auxiliar a criança entender e interpretar 

seus pensamentos automáticos, as emoções, as respostas comportamentais do 

paciente (FRIEDBERG; MCCLURE; GARCIA, 2011). 

 

Ensinar as crianças a acompanharem os seus sentimentos em diferentes 
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intensidades é uma tarefa de automonitoramento emocional essencial. 
Muitas vezes, crianças perturbadas não notam seus sentimentos até que eles 
estejam em intensidade extrema. Consequentemente, os sentimentos saem 
do controle, e comportamentos impulsivos, destrutivos e autoprejudiciais se 
desenvolvem. Por meio dessa desatenção a pistas mínimas, eles aprendem 
a responder apenas à alta taxa de emoção. Isso comumente ensina outros a 
reagir a eles com forte emoção. Já que os níveis de emoção são mais difíceis 
de modular, as crianças aprendem que as emoções são perigosas e 
incontroláveis (FRIEDBERG; MCCLURE; GARCIA, 2011, p. 43). 
 

 

Os autores Friedberg, Mcclure e Garcia (2011), destacam que na terapia 

cognitivo-comportamental o uso da psicoeducação é um componente essencial. 

Dentro do modelo cognitivo o objetivo é fazer com que o paciente aprenda de forma 

simples mais eficaz, para o tratamento. O paciente ao obter essa compreensão se 

tornam mais capazes de enfrentar seus desafios.   

Oaklander (1980, p. 69), destaca ainda “a existência de um número 

interminável de técnicas específicas para ajudar as crianças a exprimir sentimentos 

por intermédio do desenho e da pintura”. 

 

Não se pretende que sejam seguidas mecanicamente. O processo de 
trabalho com a criança é delicado, fluido —um acontecimento orgânico, O 
que se passa dentro de você, o terapeuta, e o que se passa dentro da criança 
numa sessão qualquer, constituem uma suave fusão. As figuras podem ser 
usadas de inúmeras maneiras, com uma variedade de propósitos e em 
diferentes níveis. O próprio ato de desenhar, sem qualquer intervenção por 
parte de um terapeuta, é uma poderosa expressão de si mesmo que ajuda a 
estabelecer a auto identidade e proporciona uma forma de expressar 
sentimentos (OAKLANDER, 1980, p. 69). 

 
 

Para Stallard (2008), outro recurso que pode ser utilizado com crianças é o 

diálogo socrático, esta técnica utiliza-se de uma variedade de perguntas, cada uma 

com um foco diferente, que ajudam a criança a identificar e testar sistematicamente 

os seus pensamentos. São perguntas que podem acessar as memórias dos e 

esclarecer informações sobre eventos e sentimentos específicos  

 

As perguntas de tradução, a seguir, exploram o significado que a criança 
atribui a esses eventos. As perguntas de interpretação buscam possíveis 
semelhanças, conexões ou generalizações entre e para outros eventos ou 
situações. As perguntas de aplicação ajudam a criança a utilizar seu 
conhecimento prévio e a considerar informações passadas que poderiam ser 
úteis no exame desses eventos atuais. Depois, são empregadas perguntas 
de análise, para ajudar a criança a avaliar sistematicamente seus 
pensamentos, suposições e crenças. As perguntas de síntese irão ajudá-la a 
considerar possibilidades novas ou alternativas. O processo se completa com 
as perguntas de avaliação, que ajudam a criança a reavaliar suas cognições 
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à luz dos conhecimentos recentemente adquiridos (STALLARD, 2008, p. 17).  
 

 De acordo com Grandesso (2000), apud Costa e Dias (2005, p. 46), “trabalhar 

com crianças exige do terapeuta a habilidade de aproveitar ou criar oportunidades 

desde o momento em que se vê frente a frente com a criança”. 

Nessa perceptiva os autores Costa e Dias (2005), destacam que o trabalho da 

psicoterapia infantil, exige do terapeuta habilidades de interagir com forme as 

peculiaridades da criança de modo que ela consiga expressar seus sentimentos, 

emoções e medos. E para que esse processo obtenha sucesso o terapeuta deve 

buscar através de meio lúdico, recursos que podem favorecer a criatividade e a 

imaginação do seu mundo (COSTA; DIAS, 2005). 

 

1.4 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS NA PRÁTICA DA PSICOTERAPIA 

INFANTIL 

 

Segundo os autores Ceitlin e Cordioli (2008), o processo da psicoterapia 

depende de diversos fatores, sendo eles elementos essenciais, que norteiam todo o 

processo a seguir como; a avaliação inicial incluindo o diagnóstico, as condições 

pessoais do paciente e a escolhas dos recursos a ser utilizados. 

 

Dependerá, também, de condições do próprio terapeuta, como sua 
experiência e competência profissional e aspectos de sua personalidade 
(capacidade de empatia, comunicação honesta, autenticidade, calor humano, 
cordialidade, etc.). De qualquer modo, a tarefa principal do terapeuta nessa 
fase inicial de adaptação é conhecer ao máximo seu novo paciente e 
proporcionar as condições para o desenvolvimento de uma relação de 
confiança genuína e de expectativas positivas quanto às possibilidades de 
resolver os problemas que determinaram a busca do tratamento, 
aumentando, assim, as chances de um desfecho favorável da terapia 
CEITLIN; CORDIOLI, 2008, p. 126). 

 

Os autores Friedberg e Mcclure (2004), discorrem que em alguns casos a 

criança pode não aderir ao processo terapêutico e sentir-se desconfortável, mais em 

situações extremas pode ser recorrido a outros meios de intervenção para dar 

continuidade no processo, visto que a criança não tem conhecimento suficiente para 

decidir sobre o que será melhor para ela.  

 

Embora muitas delas possam receber bem a oportunidade de revelar 
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pensamentos e sentimentos a um adulto, para as outras, a experiencia de ir 
a psicoterapia para falar com um adulto em uma posição de autoridade cria 
uma quantidade substancial de ansiedade.  Não surpreendentemente, as 
crianças com frequência verbalizam um senso realístico de 
incontrolabilidade; portanto, deve-se trabalhar com diligência para envolver a 
criança no processo de tratamento e aumentar sua motivação (FRIEDBERG; 
McCLURE, 2004, p.18). 
 
 

Para Aguiar (2014), a psicoterapia voltada para o atendimento, requer do 

terapeuta alguns cuidados peculiares, visto que a criança vivencia os problemas, mais 

muitas vezes ainda não possui a capacidade suficiente para identificar o problema.   

 
Tipicamente, as crianças não procuram ajuda psicológica, mas, em geral, são 
trazidas para o clínico por responsáveis e profissionais preocupados. As 
próprias crianças podem não compartilhar essas preocupações ou mesmo 
perceber quaisquer problemas particulares que requeiram ajuda. Um aspecto 
essencial da TCC é a natureza colaborativa da intervenção; se a criança é 
incapaz de identificar quaisquer metas ou mudanças que gostaria de fazer, 
então a utilização da TCC deve ser questionada (STALLARD, 2009. p. 36).  

 

Também por si próprio não é capaz de procurar ajuda porque não conhecimento 

suficiente para entender o que está acontecendo. E quando enfim são conduzidos 

para a psicoterapia, por um adulto geralmente sentem dificuldade de se expressar, ou 

até mesmo não sabe o motivo, pelo qual foi encaminhado (AGUIAR, 2014). 

 

A criança vai trazer aquilo que é figura para ela; o sintoma é figura para os 
pais, para a escola ou até mesmo para o psicoterapeuta, mas não é, muitas 
vezes, para a criança. Em nossa experiência, constatamos que aquilo que a 
criança traz é aquilo que de fato ela precisa que seja trabalhado de início. E 
isso não diz respeito necessariamente a conteúdos, assuntos específicos, 
mas sobretudo a suas formas de vinculação, de estabelecimento de trocas 
com o meio e de escolhas e criação de alternativas diante da situação 
terapêutica (AGUIAR, 2014, p. 43). 
 
 

Segundo Aguiar (2014, p. 44):  

 

Ás vezes, em um momento posterior do processo terapêutico, a criança traz 
especificamente uma menção ao sintoma; em outras situações, 
desenvolvemos todo um processo terapêutico sem nunca ter discutido ou 
trabalhado diretamente determinado sintoma, já que priorizamos o foco da 
intervenção terapêutica sobre as formas como a criança vivencia seu 
processo de contato e não sobre os conteúdos a elas eventualmente 
associados.  
 
 

Stallard (2009), destaca que o processo da terapia cognitiva-comportamental 

com crianças, tem alguns fatores desafiante. Devido ao estágio de desenvolvimento 

da criança sua diádica de comunicação verbal é mais limitada. 
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Embora muitas delas possam receber bem a oportunidade de revelar 
pensamentos e sentimentos a um adulto, para as outras, a experiencia de ir 
a psicoterapia para falar com um adulto em uma posição de autoridade cria 
uma quantidade substancial de ansiedade.  Não surpreendentemente, as 
crianças com frequência verbalizam um senso realístico de 
incontrolabilidade; portanto, deve-se trabalhar com diligência para envolver a 
criança no processo de tratamento e aumentar sua motivação (FRIEDBERG; 
McCLURE, 2004, p.18). 
 

 

Frequentemente demonstram falta de interesse e se voltam para uma escuta 

passiva perdendo o foco processo da psicoterapia, outra questão desafiadora para 

psicoterapeuta são os pacientes que não consegue aceitar e se engajar no processo. 

Isso dificulta todo o trabalho (STALLARD, 2009). 

Entretanto, essa demanda requer atenção especial para explorara todos os 

fatores envolvidos tais como; as vivencias, os conflitos, seus medos e anseios. uma 

vez que a criança por si própria tem muitas limitações para compreender e reconhecer 

a sua situação. De modo que leve ao terapeuta buscar meios alternativos, para criar 

um espaço mais atrativo e a criança consiga se expressar (STALLARD, 2009). 

 

Nessas situações, é proveitosa uma maior utilização de materiais não-
verbais; as crianças verbalizarão seus pensamentos e sentimentos enquanto 
desenham ou pintam. Da mesma forma, a utilização de recursos como os 
quadros-negros e os cartazes reversíveis flip charts pode atrair o interesse 
delas e resultar no aumento da participação. Em alguns momentos, a 
despeito da utilização criativa de materiais, as crianças podem continuar em 
silêncio durante as sessões e responder com frases descomprometidas a 
quaisquer sondagens e questões (STALLARD, 2009, p. 34). 

 
 

Muitas vezes a criança pode até identificar quais são suas dificuldades, mais 

tendem em mudar o alvo daquilo que está afetando e até mesmo não perceber que 

isso acontece com ela, ou seja, a criança ainda não consegue manter uma 

responsabilidade em assegurar mudanças Isso leva-os atribuir para perturbações 

orgânicas, percepções distorcidas de si mesma; fatores externos que são percebidos 

como não ser capaz de mudar., que pode transcorrem de problemas cognitivos e 

comportamentais mais complexo (STALLARD, 2009).  

Axline 1980 Apud Costa e Dias, (2005, p. 45), em seu sexto princípio 

psicoterápico: 

 

Alerta sobre a responsabilidade do psicoterapeuta quando entra no mundo 
da criança para que tenha o cuidado de não ser invasivo, de maneira que a 
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criança não seja bloqueada pela intromissão de sua personalidade no 
momento de brincar. É importante estar atento às suas sinalizações e 
indicações de caminhos, ficando o terapeuta na condição de acompanhá-la. 
 
 

O trabalho de engajar os pais ou responsáveis da criança nesse processo, não 

é uma tarefa fácil, os autores Costa e Dias (2005), destacam que é um dos maiores 

obstáculos, em muitos casos eles apresentam relutância em participar isso dificulta o 

processo, visto que em muitos casos a criança não tem entendimento suficiente para 

prestar as informações necessárias e até mesmo fazer uma autoavaliação e o 

processo da psicoterapia fica limitado. 

 

Em alguns casos a dificuldade de engajamento pode acontecer não devido à 
falta de compromisso, mas a “barreiras" pessoais ou do casal. Parte dos pais 
que buscam ajuda para os problemas comportamentais de seus filhos estão 
envolvidos em uma ou mais situações familiares consideradas de risco para 
o desenvolvimento de problemas comportamentais em crianças, como 
conflitos conjugais, número elevado de acontecimentos estressantes e falta 
de apoio social, entre várias outras (MARINHO, 2005 apud CAMPOS,2012, 
p.146). 
 
 

Costa e Dias (2005, p. 45), “enfatizam que embora o psicoterapeuta tenha 

muitos planos e objetivos, não deve haver expectativas: cada sessão é uma 

experiência existencial; o que tiver que acontecer acontecerá”. 

 

1.4.1 A participação da família no processo da psicoterapia infantil 

 

Cada vez mais, os terapeutas reconhecem a necessidade de envolver os pais 
na TCC focada na criança. Entretanto, o papel dos pais e seu envolvimento 
na TCC variam consideravelmente. O papel mais limitado é o de Facilitador, 
em que eles participam de uma ou duas sessões psicoeducacionais 
destinadas a lhes ensinar sobre o modelo cognitivo e a informa-los sobre as 
habilidades que seu filho estará aprendendo. O papel seguinte é o de co-
terapeuta, em que eles participam do mesmo programa de tratamento que a 
criança. O principal foco da intervenção continua sendo a resolução dos 
problemas da criança, o envolvimento parental tem por objetivo facilitar a 
transferência e o uso de habilidades no ambiente cotidiano da criança 
(STALLARD, 2008, p. 17). 

 

As intervenções com pais na terapia cognitivo-comportamental, pode ocorrer 

durante todo o processo, depende muito da demanda específica de cada caso. Mas 

esse contato é fundamental, principalmente com crianças menores de 6 (anos), as 

informações necessárias que envolve a vivencia da criança, são dados de 

conhecimento só a família, tais como; o histórico da criança, dados de seu 
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desenvolvimento e comportamento. Pontos indispensáveis para o terapeuta conhecer 

o todo o histórico da criança no contexto psicoterapêutico. A partir de 6 (seis) anos 

essa, intervenção ainda é considerado importante, mais vai depender da necessidade 

de cada caso por analise do terapeuta (PUREZA; et al, 2014). 

 

No início do processo terapêutico, o terapeuta se reúne com a criança e os 
pais (ou responsáveis) para avaliar a extensão e a natureza das atuais 
preocupações e os resultados que eles gostariam de obter. Esse ponto de 
partida é um pouco mais fácil para os terapeutas no trabalho com adultos, 
uma vez que seus clientes geralmente já estão motivados e preparados para 
se engajar na terapia. A criança, normalmente, não procura tratamento por 
conta própria, talvez não partilhe as preocupações identificadas por seus 
cuidadores e, portanto, talvez não se veja como responsável por assegurar 
mudanças. Assim, ela pode parecer ansiosa, não motivada ou 
desinteressada, sem planos de mudança (STALLARD, 2008, p. 15).  

 

Ainda nesse sentido Borges (2012), destaca que não existe um único modo de 

se conduzir esta decisão, pois existe muitas variáveis que precisa ser analisadas e 

compreendidas, entre elas estão;  primeiramente a singularidade do profissional que 

irá atender a criança, a relação estabelecida entre psicólogo e paciente, a idade da 

criança, o motivo do encaminhamento, quem encaminhou, a capacidade de 

compressão, desenvolvimento e envolvimento da criança diante esse processo.  

 

Embora haja uma ampla aceitação entre os terapeutas de que é essencial o 
envolvimento parental na TCC focada na criança, comparativamente poucos 
estudos examinaram a importante questão de que se isso aumenta a eficácia 
do tratamento. Os resultados de estudos controlados randomizados que 
investigaram isso são surpreendentes. Os ganhos adicionais às vezes são 
modestos, mas todos confirmam, de forma limitada, que os efeitos da TCC 
focada na criança podem ser melhorados pelo envolvimento parental 
(STALLARD, 2008, p. 18). 
 
 

Os pais ou responsáveis tem um papel fundamental nesse processo, ao 

participarem do atendimento da criança, sua participação tem como função auxiliar 

tornando-se facilitadores da intervenção (PUREZA; et al, 2014). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Para a realização desse trabalho, usou-se pesquisa de natureza qualitativa, do 

tipo bibliográfica, a qual se caracteriza-se em uma revisão da literatura, por meio das 

bases de dados eletrônicos e bibliográficas relacionada ao tema terapia cognitivo-

comportamento e seus desafios no atendimento infantil. Para a solidificação da 

pesquisa foi consultado livros, artigo e revistas científicas. 

Ao final da coleta de dados foi realizada a discussão das informações obtidas, 

bem como análise das principais ideias dos autores para chegar à resposta do 

problema de pesquisa.  

 

 2.1 NATUREZA E TIPO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho apresenta-se sobre natureza qualitativa, segundo os 

autores (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32): 

 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das 
relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das 
diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter 
interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 
teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos 
possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo único de 
pesquisa para todas as ciências. 

 

Também apresenta-se sobre a forma bibliográfica, que segundo Gil (2008, 

p.50): 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas 
bibliográficas, assim como certo número de pesquisas desenvolvidas a partir 
da técnica de análise de conteúdo. 

 
 

Para o desenvolvimento do trabalho foi necessário a utilização de um acervo 

de livros, artigos, e sites científicos, internet, computador e ambiente adequado e 

auxílio da professora orientadora.  
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 2.1.1 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados  

 

Essa pesquisa de natureza qualitativa e do tipo bibliográfica pode encontrar 

dados para análise por meio da pesquisa em livros, artigos científicos, periódicos, sites 

e revistas científicas. Essas informações foram selecionadas e aplicadas ao estudo 

com o intuito de responder ao problema de pesquisa.  

 

2.1.2 Procedimentos  

 

Foram selecionados vários autores que discorrem sobre o tema em questão, 

para que fosse possível fazer a análise das ideias e consequentemente responder o 

problema da pesquisa elencado.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Essa pesquisa teve início com um questionamento referente a como é 

organizado o processo psicoterapêutico infantil, por meio da abordagem cognitivo 

comportamental, sendo direcionado aos objetivos para a  compreensão, dos principais 

fatores que influenciam o adoecimento mental de crianças; conhecer a teoria cognitivo 

comportamental, dando enfoque ao trabalho com crianças; compreender como é 

realizada a avaliação e estrutura do processo psicoterapêutico infantil, por meio da 

abordagem supracitada; e entender quais os principais desafios encontrados na 

prática da psicoterapia infantil. 

Assim Brasil (2001), destaca os principais fatores que são prejudiciais ao 

desenvolvimento da criança, entres eles estão: a violência física, emocional, moral e 

sexual, pais com histórico de maus-tratos, abuso sexual ou rejeição/abandono na 

infância; gravidez de pais adolescentes sem suporte psicossocial; gravidez não 

planejada e/ou negada; gravidez de risco; depressão na gravidez; falta de 

acompanhamento pré-natal; pai/mãe com múltiplos parceiros; expectativas 

demasiadamente altas em relação à criança; ausência ou pouca manifestação positiva 

de afeto entre pai/mãe/filhos; delegação à criança de tarefas domésticas ou parentais; 

capacidade limitada em lidar com situações de estresse; estilo disciplinar rigoroso; 

pais possessivos e/ou ciumentos em relação aos filhos.  

Na mesma obra, citam ainda outros fatores, os quais incluem: crianças 

separadas da mãe ao nascer por doença ou prematuridade, crianças nascidas com 

malformações congênitas ou doenças crônicas (retardo mental, anormalidades 

físicas, hiperatividade) e crianças com falta de vínculo parental nos primeiros anos de 

vida.  

Os autores Reppold; et al apud Maia e Williams (2005), colocam também que 

as condições estressantes no qual a criança é submetida, acarretam em desajustes 

emocionais e comportamentais, essas sequelas podem afetar todos os domínios do 

desenvolvimento; incluindo as áreas da cognição, linguagem, desempenho 

acadêmico e desenvolvimento socioemocional.  

Assim, foi possível perceber que os autores citados fazem a colocação dos 

mais diversos fatores que comentem a saúde mental e afetam o desenvolvimento da 

criança, quando expostas a situações e eventos que causam traumas e conflitos 

internos, levando aos desajustes comportamentais e emocionais.  
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Tendo em vista a busca pela qualidade de vida da criança, pode-se analisar por 

meio de um levantamento de dados sobre a relevância da terapia cognitivo- 

comportamental empregada na psicoterapia infantil alguns dados importantes. A 

terapia cognitivo-comportamental desde seu desenvolvimento por Aron Beck na 

década de 60, com influência do trabalho de vários analistas pós-freudianos, como 

Adler, Horney e Sullivan, e outros estudo já existente na época (WRIGHT; BASCO; 

THASE, 2008). Discorre que nessa época seus estudos foram dedicados para o 

tratamento da depressão, através de uma série de experimentos que comprovasse 

quais os fatores que desencadeavam a depressão.  Segundo o autor supracitado sua 

teoria foi comprovada quando identificou cognições negativas e distorcidas. 

Fundamentada na revisão bibliográfica desse trabalho, segue na figura abaixo 

o modelo cognitivo de beck, o autor destaca os fatores que podem influenciar nas 

percepções das cognições negativas e distorcidas diante de eventos vivenciados.  

Figura 1- modelo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BECK, (2013, p. 50). 

Através das representações de eventos internos e externos, o ser humano é 

capaz de criar percepções no quais determinam as respostas emocionais e compor-

tamentais. E são essas formulações que atribuí o significado de cada evento ocorrido. 

O que Beck (2013) descreve como:  

 

A forma como as pessoas se sente emocionalmente e a forma como se 
comportam estão associadas a como elas interpretam e pensam a respeito 
da situação. A situação em si não determina diretamente como elas se 
sentem ou o que fazem; a sua resposta emocional é medida pela percepção 
da situação (BECK, 2013, p. 50). 

 

Nessa perspectiva os autores Petersen e Wainer (2011, p.16), destacam “que 

entre os avanços alcançados pela psicologia clínica nas últimas décadas, as 

psicoterapias cognitivo-comportamentais, sem dúvida, ocupam lugar de destaque”. 

Atualmente sendo comprovada a sua eficácia, nos tratamentos das mais 

 
Situação/evento 

↓ 
Pensamentos automáticos  

↓ 
Reação (emocional, comportamental, fisiológica) 
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diversas psicopatologias e conflitos psíquicos, alcançando resultados positivos no 

tratamento em diferentes níveis de educação, renda, cultura e idades. 

A partir da colocação dos autores acima citados, pode-se dizer que os eventos 

derivados das experiências que obtivemos, interferem diretamente em nossos 

pensamentos e consequentemente nos comportamentos, gerando os esquemas que 

afetam todo nosso desenvolvimento. No que se refere ao emprego da terapia 

cognitivo-comportamental focada na criança, os autores Pureza; et al (2014), 

destacam que essa abordagem tem apresentado propostas terapêuticas que auxiliam 

no entendimento e na interpretação das situações que causam os desajustes 

emocionais e comportamentais, gerando assim o sofrimento psíquico.  

Stallard (2008), coloca ainda que os avanços alcançados através dos estudos, 

no atendimento psicoterapêutico infantil, têm alcançado resultados significativos e 

satisfatórios. Sendo trabalhado com a extensão e o foco específico nas intervenções 

de domínio cognitivo e processos cognitivos disfuncionais, no qual seu objetivo e a 

restruturação desses fatores, ensinando a criança a desenvolver a autorregularão, 

autocontrole induzindo ao comportamento saudável.  

Ainda favorecendo com esta colocação Knapp (2004), destaca que essa 

abordagem terapêutica é caracteriza por ser estruturada, e direcionada com o trabalho 

voltado para o presente, através de uma relação colaborativa entre o terapeuta e o 

paciente. O autor discorre ainda sobre os pressupostos que norteiam a prática, dentro 

de um modelo que valoriza o pensamento, o sentimento e o comportamento do sujeito. 

Beck (2013), através de seus estudos destaca ainda, que para alcançar seus 

objetivos a terapia cognitivo-comportamental utiliza-se de métodos e técnicas 

especificas dessas abordagens e de outras que possam contribuir. Os autores Silva; 

Rocha (2016), complementam ainda que é importante fazer uso de métodos e 

técnicas que favoreçam a criatividade, a expressão, e ao acesso no mundo das 

fantasias. Destaca ainda que, através desses acessos é possível compreender seus 

medos, conflitos, frustações e compartilhar seus sentimentos e emoções.  

Além do exposto, outro objetivo deste estudo foi destacar o processo 

psicoterapêutico com crianças. Assim, é possível observar no quadro abaixo uma 

revisão comparativa sobre alguns autores pesquisados, sendo eles: Stallard (2008, 

2009);  Beck (2007, 2013); Regra, 2000 apud Gadelha; Menezes, 2004); Friedberg; 

Mcclure (2004);  Silva; Rocha (2016); Sudak (2008); Cunha (2007); Petersen (2011); 

Pureza, et al (2014); Saff; Sovaia; Neto (2008); Oaklander (1980); Knapp (2004); 
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Macedo et al (2012); Oliveira; Soares (2011); (Gueller; Souza apud Rocco; Santos, 

(2016) e Petersen; Waineer (2011). 

O quadro a seguir foi elaborado nesse formato, com o intuito de expor a visão 

igualitária e complementar dos autores supracitados.  

Quadro 1 - processo psicoterapêutico com crianças, baseado na TCC 

 

Encaminhamento Tipicamente, as crianças não procuram ajuda psicológica, mas, 

em geral, são trazidas para o clínico por responsáveis ou outros 

profissionais. 

Levantamento dos dados,  

Avaliação e participação 

da família ou 

responsáveis. 

 

Aqui também pode 

ocorrer o primeiro 

contado com a criança  

A primeira fase do trabalho clínico com criança consiste em uma 

entrevista com os pais e/ou outros familiares. 

Com intuito de coletar os dados de identificação da criança e 

dos pais, motivo da consulta, a caracterização das relações fa-

miliares, os eventos significativos tanto negativos, quanto posi-

tivos da vida familiar, atividades sociais e familiares, as dificul-

dades que os pais encontram nas práticas educativas, os dados 

básicos de gestação e parto e os dados do desenvolvimento e 

outros dados relevantes. 

Contato com a criança e a 

aliança terapêutica  

A primeira tarefa do início de qualquer psicoterapia é 

estabelecer uma aliança terapêutica suficientemente forte é 

necessário que se estabeleça uma colaboração ativa entre 

paciente e terapeuta. 

A aliança terapêutica é uma relação de colaboração mútua, 

marcada por concordâncias entre terapeuta e cliente e 

constituída por três componentes interdependentes: objetivos, 

tarefas e vínculo. 

Avaliação diagnostica  Nessa fase é possível fazer uso de teste e técnicas especificas 

para cada caso. 

O processo avaliativo interventivo, quando realizado com 

crianças, configura-se como uma prática valiosa, porém, 

complexa. A criança possui funcionamento psíquico diferente do 

adulto por isso sua sessão deve ser vista como um “convite ao 

sonho”.  
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Por meio da TCC, o paciente pode identificar as distorções 

cognitivas, corrigi-las e, consequentemente, apresentar 

melhora clínica; ou seja, com a terapia cognitivo-

comportamental o paciente reavalia e corrige seus 

pensamentos. É ajudado a pensar e a agir de modo mais 

realista e adaptado sobre seus problemas psicológicos, 

reduzindo seus sintomas.  

Estruturação do processo 

psicoterapêutico  

O trabalho da psicoterapia infantil, com base na terapia 

cognitivo-comportamental envolve alguns fatores que são 

importantes para o andamento do processo, entre eles; o 

planejamento, ou seja, toda a estrutura da psicoterapia. 

O planejamento na psicoterapia tem como objetivo focar no 

engajamento do paciente para que ele consiga compreender e 

enfrentar seus desafios e quanto mais estruturada for as 

sessões, mais facilidade o paciente terá para entender  

A intervenção e as estratégias da terapia cognitivo-

comportamental devem ser adaptadas e compatíveis com o 

desenvolvimento linguístico, cognitivo e social da criança para 

que ela consiga engajar no processo da psicoterapia.   

Engajar a criança na 

psicoterapia  

O processo de engajar a criança é particularmente complexo e 

muitas barreiras precisam ser reconhecidas e superadas antes 

que a criança estar pronta para colaborar na terapia cognitivo-

comportamental.  

O engajamento é quando a criança começa tornar-se acessível 

ao processo terapêutico, isso inclui ela reconhecer e entender 

quais são os seus desafios e como deve enfrenta-los. 

 Essa mudança ocorre através do trabalho do terapeuta, que 

recorre a meios de intervenção para auxiliar as crianças no 

reconhecimento dos seus problemas, buscando soluções para 

o enfrentamento e mudanças necessárias. 

A estrutura das sessões  Escolha dos recursos (técnicas, testes e outros). 

Participação dos pais quando necessário. 
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A estrutura da sessão tem uma função de “contenção” para as 

crianças, fornecendo-lhes um formato organizado para a ex-

pressão e a modulação de seus pensamentos e de seus senti-

mentos angustiantes.   

A sala de atendimento e a 

seleção de recursos 

A sala com alguns pré-requisitos básicos que atenda a 

demanda infantil, a preparação e o cuidados com a escolhas 

dos recursos, e as habilidades necessárias do terapeuta para 

encaminhar a psicoterapia com a criança.   

A sala deve contemplar alguns cuidados básicos como 

(banheiro, mesa e cadeiras do tamanho aquedado, gavetas, 

local arejado e confortável,  brinquedos variados como: 

desenhos, argilas, bonecos da família, animais e outros 

personagens,  jogos estruturados, brinquedos úteis para 

metáforas no trabalho de reestruturação cognitiva (como lentes 

de aumento, óculos, balanças, entre outros),  

Pasta individual para indicar o cuidado com a privacidade e 

sigilo do material produzido. Algumas sugestões de materiais 

individuais: massa de modelar, lápis de cor, canetinhas ou 

pincel atômico (dependendo da idade), giz de cera, cola, 

tesoura, se possível caixas de brinquedos individuais e 

brinquedos coletivos como: Legos, fantoches para role-play, 

família com bichos, casinhas de bonecas, kits de construção 

(como de casa de madeira), instrumentos musicais, tais como 

teclado, gravador com microfone externo, carrinhos, animais 

selvagens, tecidos e materiais para costurar, bonecas tipo Poly 

e/ou Barbie, bolas de material flexível, equipamento para fazer 

bolhas de sabão, quadro-negro para usar em psicoeducação. 

Termômetros de sentimentos, podem ser adaptados a materiais 

gráficos ou a brinquedos de plástico etc.  

Escolha das técnicas   Na psicoterapia o profissional frequentemente precisa utilizar 

de outras formas para que a criança consiga se expressar. 

Dentro da TCC pode ser utilizado as mais diversas técnicas en-

tre elas Stallard (2009), destaca:  monitoramento dos 
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pensamentos, sentimentos e/ou comportamentos; psicoeduca-

ção e formulação de problemas; identificação, desafio e verifi-

cação de cognições; desenvolvimento de habilidades cognitivas 

novas; aprendizado de maneiras alternativas de controle das 

emoções desagradáveis; aprendizado de comportamentos no-

vos; estabelecimento de alvos e designação de exercidos para 

caso; reforço positivo. 

Os autores Silva e Rocha (2016), decorrem ao uso de métodos 

que favoreçam a criatividade, a expressão, ao acesso no mundo 

das fantasias. 

Regra, 2000 apud Gadelha e Menezes, (2004), incluem; 

desenhar ou contar histórias, fantasiar, imaginar e interpretar 

situações, usar bonecos e jogos, pinturas, colagens, argila, 

massa plástica de modelagem, música, entre outros 

instrumentos que caracterizam uma situação natural para a 

criança e um ambiente livre de censura para a exposição de 

seus sentimentos.  

 

Participação da família ou 

responsáveis  

 

 

 

O envolvimento ativo dos pais no tratamento vai variar 

dependendo dos prejuízos, das comorbidades, da idade e do 

nível de desenvolvimento da criança. Cada vez mais, os 

terapeutas reconhecem a necessidade de envolver os pais na 

TCC focada na criança. Entretanto, o papel dos pais e seu 

envolvimento na TCC variam consideravelmente.  

Fonte: (SOARES, 2019). 

Buscando responder sobre quais os desafios encontrados na prática da 

psicoterapia infantil, é possível destacar o trabalho de autores citados nessa revisão 

bibliográfica. Diante dessa percepção, os autores Ceitlin e Cordioli (2008), destacam 

que o processo da psicoterapia depende de diversos fatores, sendo eles elementos 

essenciais como: a avaliação inicial incluindo o diagnóstico, as condições pessoais do 

paciente e a escolhas dos recursos a ser utilizados, experiência e competência 

profissional. 

Outros autores elencam os mais diversos fatores que interferem nesse 

processo. Segundo Friedberg e Mcclure (2004), em alguns casos a criança pode não 
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aderir ao processo terapêutico e sentir-se desconfortável. Para Aguiar (2014), a 

psicoterapia voltada para o atendimento, requer do terapeuta alguns cuidados 

peculiares, visto que a criança vivencia os problemas, mas muitas vezes ainda não 

possui a capacidade suficiente para identificar o problema.  E quando enfim são 

conduzidos para a psicoterapia, por um adulto geralmente sentem dificuldade de se 

expressar, ou até mesmo não sabe o motivo, pelo qual foi encaminhado. 

Stallard (2009), também destaca alguns fatores desafiantes nesse processo da 

terapia cognitivo-comportamental com crianças como: o estágio de desenvolvimento 

da criança sua diádica de comunicação verbal mais limitada, e frequentemente podem 

demonstrar falta de interesse e se voltam para uma escuta passiva perdendo o foco 

no processo psicoterapêutico. Outra questão desafiadora para o psicoterapeuta, de 

acordo com o autor acima citados, são os pacientes que não conseguem aceitar e se 

engajar no processo terapêutico. 

Ainda nessa percepção Stallard (2009), aponta que a criança em muitas vezes 

pode até identificar quais são suas dificuldades, mas tendem a mudar o foco da 

conversa, isso pode acontecer porque a criança ainda não consegue manter uma 

responsabilidade em assegurar mudanças.  

Costa e Dias, no ano de 2005 destacam também o desafio de engajar os pais 

nesse processo, em muitos casos eles apresentam relutância em participar isso 

dificulta e limita todo o processo de tratamento. 

Os autores Marinho 2005 apud Campos (2012), complementam essa fala, 

destacando que em alguns casos a dificuldade de engajamento pode acontecer não 

devido à falta de compromisso dos pais ou responsáveis, sendo atribuído os mais 

diversos fatores para justificar essa ausência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A terapia cognitivo-comportamental, conforme os estudos apresentados nesse 

trabalho, tem alcançado resultados significativos dentro do processo da psicoterapia 

infantil. Atualmente como corroborado através de dados teóricos, há uma crescente 

demanda no atendimento psicológico com crianças, e os fatores que ocasionam essa 

demanda são mais diversos, elevando o número de prejuízos no desenvolvimento da 

criança, entre eles: diversos transtornos mentais, problemas psicológicos e alterações 

emocionais e comportamentais. Dessa forma, o psicólogo cognitivo-comportamental 

irá buscar informações das vivências do paciente e através do processo de 

planejamento e intervenção psicoterapêutica. 

Diante dessa demanda o tema apresentado, discorre sobre a terapia cognitivo-

comportamental, com foco no atendimento infantil. Assim, buscou-se compreender 

como é desenvolvido o processo psicoterapêutico infantil; conhecer a teoria cognitivo 

comportamental com o enfoque no trabalho com crianças; compreender como é 

realizada a avaliação e estrutura do processo psicoterapêutico infantil, por meio da 

abordagem supracitada; e entender quais os principais desafios encontrados na 

prática da psicoterapia infantil e estudar os principais fatores que influenciam para o 

adoecimento mental de crianças. 

 Entre esses fatores alguns autores, destacaram mais diversos tipos de 

violências; rejeição e negligência dos pais ou responsáveis, famílias disfuncionais, 

família com falta de recursos e estruturas básicas, superproteção ou nenhuma 

proteção, falta de afeto, doenças com a criança ou familiares, mortes, outros fatores 

que podem acarretar em traumas e conflitos presente na vivência da criança.  

Nessa perspectiva a psicoterapia cognitivo-comportamental, tem seu foco no 

atendimento infantil buscando compreender e promover um espaço de acolhimento 

das angústias, dos medos, inseguranças, prevenção, solução de conflitos e de todos 

os fatores que são prejudiciais ao desenvolvimento da criança.  Desta forma, o 

psicoterapeuta infantil exerce a função de facilitador, sendo capaz de identificar os 

conflitos e problemas que afetam a criança, utilizando-se de meios que venham a 

ajudar a criança entender e enfrentar o que está passando no momento, trabalhando 

as relações de pensamentos e comportamentos, bem como suas necessidades para 

um desenvolvimento saudável.  

Diante este contexto, o trabalho apresentado destacou as etapas que decorre 
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todo o processo, partindo do princípio a etapa avaliativa, o primeiro contado com o 

paciente e a família/responsável, o planejamento que envolve a; escolha dos recursos 

a ser utilizados, a sala para o atendimento com crianças, o trabalho com os pais e os 

desafios para atender essa demanda. Também vale ressaltar outro ponto importante 

abordado nesse trabalho e o desenvolvimento da relação terapêutica entre paciente 

e o terapeuta, é um fator apontado como essencial para alcançar os objetivos 

esperados.  

Como elucidado no decorrer deste estudo, para auxiliar nesse processo o 

terapeuta pode contar com uma série de recursos, técnicas, testes, e estratégias 

cognitivas e comportamentais que podem ser utilizadas na psicoterapia infantil.  São 

recursos que poderão ser inseridos na psicoterapia conforme o planejamento ou a 

demanda em questão.  

Através da pesquisa de revisão bibliográfica, conforme os autores destacados 

foi possível identificar, os diversos fatores que pode afetar o desenvolvimento da 

infantil, acarretando problemas em todas as funções cognitivas. Sendo o 

desenvolvimento da criança é decorrente a interação entre as características 

biológicas e as experiências oferecidas pelo meio ambiente, e quando os fatores 

adversos afetam nestas duas áreas podem alterar o seu ritmo natural.  

Os resultados deste estudo excitam para novas possibilidades de pesquisa, 

mais aprofundamento teórico e prático, que consiga atender as especificidades 

voltado ao público infantil. Diante disso percebe-se que são inúmeros os fatores 

causadores de prejuízos e que afetam todo desenvolvimento da criança. Também é 

importante considerar a capacidade e habilidades que essa demanda tão peculiar 

exige do terapeuta. Diante disso, é fundamental que esse profissional busque 

embasamento contínuo, a fim de compreender cada dia mais sobre o 

desenvolvimento infantil e sobre os fatores que englobam o adoecimento da criança, 

para que consiga alcançar eficácia no tratamento e principalmente, seja um agente de 

mudança e de facilitador para a qualidade de vida. 
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