
APLICAÇÃO DESTAS FERRAMENTAS NA 
TERAPIA FAMILIAR 



▪A TCC integra técnicas e conceitos vindos de duas 
principais abordagens psicológicas:

▪COGNITIVA COMPORTAMENTAL



▪ Sistema de terapia cujo princípio básico é de que as 
cognições (pensamentos, crenças, interpretações) de 
um indivíduo frente a situações influenciam suas 
emoções e comportamentos. O terapeuta atua sobre as 
cognições, a fim de alterar as emoções e 
comportamentos que as acompanham. Proposta 
inicialmente por Aaron T. Beck (1976) que observou a 
existência de três principais áreas de distorção 
cognitiva na depressão (tríade cognitiva):



▪Visão negativa de si mesmo, 

▪Visão negativa do ambiente de vida e 

▪Visão negativa para o futuro. 

▪Beck propôs o uso de estratégias para corrigir tais 
distorções, que se revelaram efetivas. Posteriormente a 
terapia cognitiva foi estendida para diversos outros 
transtornos.



▪ Os modelos principais de disfunção no processamento 

de informações são baseados em: 

▪Pensamentos automáticos - são cognições que 

aparecem rapidamente em uma determinada situação e 

não estão sujeitos à análise racional, relacionados, 

geralmente, com base em uma lógica defeituosa (erros 

cognitivos);

▪Crenças centrais (incorporadas aos esquemas) 

incluem as regras básicas para a seleção e codificação 

da informação no ambiente.



▪ Estas construções organizacionais são desenvolvidas 

através da experiência da infância e influências 

posteriores.

▪As distorções cognitivas resultam em comportamentos 

desajustados e que causam sofrimento psíquico.



▪CRENÇAS CENTRAIS - Em nossa experiência de vida, 

desde a infância, é possível desenvolver ideias 

negativas, distorcidas da realidade, equivocadas pela 

percepção que temos sobre os eventos da vida. Tais 

ideias se enraízam em nossa mente e são incorporadas 

como verdades absolutas e geram sofrimento 

psicológico ao longo dos anos da idade adulta. Essas 

ideias são chamadas, na Terapia Cognitiva, de crenças 

centrais. As crenças centrais podem ser: 



▪DESAMPARO - a pessoa tem uma certeza 

(irracional/inconsciente) de que é incompetente e sempre 

será um fracassado. 

▪Ex de PA: Sou inadequado, ineficiente, incompetente; Sou fraco 

e descontrolado; Eu não consigo mudar; Eu não tenho atitude; 

Sou uma vítima; Sou vulnerável, inferior, um fracasso, um 

perdedor; Não sou igual aos outros. 



▪DESAMOR - a pessoa tem a certeza 

(irracional/inconsciente) de que será rejeitada. 

▪Ex de PA: Sou diferente, indesejável, feio, monótono, não 

tenho nada a oferecer; Não sou amado, querido, sou 

negligenciado; Sempre serei rejeitado, abandonado, 

sempre estarei sozinho; Sou diferente, imperfeito, não 

sou bom o suficiente para ser amado. 



▪DESVALOR - a pessoa acredita ser inaceitável e sem 

importância alguma. 

▪Ex de PA: Sou inaceitável; Sou mau, louco, derrotado; 

Sou um nada, um lixo. Sou cruel, perigoso, maligno; Não 

tenho valor, e não mereço viver.



▪ Essas crenças podem ser: 

▪Em relação a si mesmo: citado acima 

▪Em relação aos outros: Os outros são categorizados de 

maneira inflexível. São vistos como desprezíveis, frios, 

prejudiciais, ameaçadores e manipuladores. Também é 

possível desenvolver uma crença positiva em relação 

aos outros e em detrimento a si mesmo: as pessoas são 

superiores, muito eficientes, amáveis e úteis (diferente 

de si mesmo) 



▪Em relação ao mundo: o mundo é injusto, hostil, 

imprevisível, incontrolável, perigoso. As crenças 

centrais são conteúdos dos esquemas cognitivos mal 

adaptativos e agem como uma lente que afeta a 

Percepção, isto é, a pessoa passa a ver a situação 

apenas de um ponto de vista (equivocado, distorcido, 

exagerado). 



▪Com essas ideias na mente, a pessoa vai criando 

Estratégias Compensatórias para lidar com o 

sofrimento. Tais estratégias podem ser desadaptativas

trazendo desajustes emocionais. EXEMPLO: 

▪Crença central: Sou insignificante/ Estratégia: É 

melhor eu me isolar, evitar aproximação. 

▪Crença central: sou vulnerável/ Estratégia: Agir com 

firmeza, dominar, evitar qualquer possibilidade de ser 

prejudicado.





▪ Distorções Cognitivas, exemplos: 

▪Inferência Arbitrária – concluir ao contrário do que apontam 

as evidências; 

▪Abstração Seletiva (Filtro Mental) – concluir baseando-se 

apenas em uma pequena parte de dados; 

▪Magnificação ou Minimização – avaliar distorcidamente a 

importância relativa dos eventos, para mais ou para menos;

▪Personalização – relacionar eventos externos a própria 

pessoa quando não há indícios para tanto; 



▪Pensamento Dicotômico – classificar as pessoas ou a 

si mesmo em categorias rígidas e estanques; 

▪Pensamento Catastrófico – previsão de um pior 

desfecho possível, sem levar em conta as alternativas.



▪OBJETIVO DA TCC

▪Seu objetivo é compreender sistematicamente os 

processos que mantém a condição do sofrimento 

emocional, identificar as ideias, memórias, pensamentos 

e comportamentos que prejudicam a pessoa, refletindo 

sobre elas e, posteriormente, testando novos 

paradigmas de pensamento e comportamento para que 

seja possível o desenvolvimento de uma vida mais 

saudável e flexível.





▪O PAPEL DO TERAPEUTA

▪É importante que o terapeuta se comporte de forma a 

minimizar o sofrimento do cliente. Para isso é 

necessário que ele apresente-se como uma audiência 

não-punitiva e como um agente reforçador, trazendo um 

aumento da tolerância do cliente para a exposição a 

emoções aversivas e maximizando as chances do 

cliente aceitar interpretações, seguir instruções e 

atentar quaisquer intervenções que o terapeuta possa 

fazer.



▪Na TCC os terapeutas: 

▪Encorajam o reconhecimento e a identificação de 
pensamentos patológicos em dois níveis de 
processamento de informações relativamente 
autônomos: 

▪pensamentos automáticos e 

▪crenças centrais. 

▪Ensinam os pacientes a utilizar técnicas para “pensar 
sobre o pensamento” a fim de atingir a meta de trazer 
as cognições autônomas à atenção e ao controle 
consciente.



▪TRÁS OS MESMOS PRINCÍPIOS DA TCC COM UMA 

ABORDAGEM QUE LEVA OS PACIENTES À 

RACIONALIZAÇÃO DOS PROBLEMAS E DE SUAS 

COGNIÇÕES E PADRÕES DE COMPORTAMENTOS.





CARACTERÍSTICAS

• É uma das primeiras abordagens cognitivas para a

intervenção em psicoterapia: de fácil manejo clínico e 
aproxima rapidamente terapeuta e paciente para o

trabalho colaborativo.

• Podemos vê-la como uma “ferramenta” clínica que em 
curto espaço de tempo pode promover melhora ao 
paciente em psicoterapia, motivando para mudança 
cognitiva e a resolução de seus problemas.



FOCO DO INÍCIO DO TRABALHO

• Mudar, inicialmente, significa aceitar sua condição.

• Existe uma pessoa perfeita? “Não, você é simplesmente 
uma pessoa, que ora acerta, ora erra; é uma pessoa que 
tem pensamentos, sentimentos e atitudes que são 
positivos, negativos e neutros”.(pág. 12)

• A TREC ensina as pessoas “a classificar cada ação

individualmente e não a si mesmo como um todo”.

(pág. 12) – como também seu parceiro.



“Quando compreendemos os outros, portanto, abrimos 
o caminho para nossa própria compreensão. E a 
compreensão das perturbações dos outros nos ajuda na 
batalha que travamos para compreendermos nossas 
próprias tendências neuróticas.”

(pg.19, “Como viver com um neurótico: em casa e

no trabalho”)





“Compreender e ajudar os outros depende 

consideravelmente da maneira como vemos as coisas. A 

maiorias das pessoas ficam tão envolvidas com seus 

problemas e preocupações que quase não tem tempo 

para compreender o ponto de vista alheio. Se 

conseguirmos ver as coisas sob o prisma de outro, 

podemos muitas vezes prestar uma inestimável ajuda.”



“A própria essência de sua perturbação emocional,

como a essência de todas as pessoas, consiste na

sua imensa necessidade de amor, na sua crença

irracional de que simplesmente precisa conseguir o

amor, e de quase todos aqueles que conhece.(...) E

enquanto pensar desse modo, você se sentirá

perturbado.”



DURANTE A PRÁTICA CLÍNICA

• Estimular os pacientes (verbalmente, em princípio) a 

praticar descrições sobre nossos comportamentos que 

os transforme de incorrigíveis a corrigíveis – o que foi 

aprendido pode ser desaprendido, ou melhor, 

substituído.



TIPOS DE CARÁTER

• Os três principais tipos de caráter de Horney são embasados 

no modo predominante de relacionar-se com outros.

1. O tipo self-apagado, anuente resulta da operação defensiva 

de agarrar-se a outros. Tais pessoas tentam obter o favor dos 

outros através de lisonja, subordinam-se aos outros e são 

relutantes em discordar por medo de perder favor.

2. O tipo expansivo, agressivo resulta de manobrar contra 

outros e colocar forte confiança em poder e domínio como 

um meio de obter segurança.



3. O tipo desapegado, resignado resulta de afastar-se 

de outros para evitar tanto dependência como conflito. 

Eles são pessoas muito privadas que, embora se 

recusando a competir abertamente, veem-se como se 

elevando acima dos outros.





▪De acordo com Ellis, “as pessoas não são perturbados 

por coisas, mas sim pela sua visão das coisas.” A 

afirmação fundamental da terapia racional emotiva 

comportamental é que a maneira como as pessoas se 

sentem é largamente influenciada pela forma como elas 

pensam. Quando as pessoas têm crenças irracionais 

sobre si mesmas ou sobre o mundo, 

acontecem problemas. Devido a isso, a meta da TREC é 

ajudar as pessoas a alterarem crenças ilógicas e 

padrões de pensamento negativo, a fim de superar os 

problemas psicológicos e sofrimento mental.



Ellis continuou a trabalhar em TREC até sua morte em 2007.

O Modelo ABC

Ellis sugeriu que as pessoas erroneamente culpam eventos 
externos para a infelicidade. Ele argumentou, no entanto, que é 
a nossa interpretação desses eventos que realmente se situa na 
causa do nosso sofrimento psíquico. Para explicar este 
processo, Ellis desenvolveu o que ele se referiu como o modelo 
ABC:

A – A ativação do evento: Alguma coisa acontece no ambiente 
ao seu redor.

B – Crenças: Você mantém uma crença sobre o evento ou 
situação.

C – Consequência: Você tem uma resposta emocional a sua 
crença.



▪APLICANDO A TCC E A TREC

▪A Terapia cognitivo comportamental tem ajudado muitos 
casais a se reencontrarem no matrimônio, pois trás 
explicações de vários porquês e ferramentas úteis para o 
casal.

▪Vejamos alguns princípios da TCC:

▪Penso, logo sinto! O Modelo A      B     C

▪Para resolver um problema é preciso compreender suas 
causas. Embora essa afirmação pareça óbvia é relevante 
explicar que muitas pessoas ignoram o óbvio e buscam 
descobrir as causas de seus problemas de uma maneira 
confusa e desgastante. 



▪Os problemas emocionais são semelhantes a qualquer 

outro tipo de problema: se as causas não são 

corretamente identificadas, os esforços são 

desperdiçados e a solução não é construída. É como 

atirar em um alvo de olhos vendados.

Você já parou para pensar que o seu sistema de crenças 

pode ser uma das causas dos seus problemas? Muitas 

vezes culpamos a genética, experiências traumáticas da 

infância, a forma como fomos educados, a má sorte, a 

sociedade ou o que nossa criatividade ou raciocínio 

permitir.



▪Há uma evidente razão para omitir que os pensamentos 

estão intimamente relacionados com o sofrimento 

emocional. Eles ocorrem tão rapidamente que a maioria 

das pessoas nem se dá conta do que está pensando. É 

mais fácil perceber a situação concreta já que resposta 

emocional é intensamente sentida e palpável. Por isso 

muitos pacientes iniciam a psicoterapia com a ideia de 

que as respostas emocionais e comportamentais são 

causadas pelo ambiente. A terapia cognitiva expõe uma 

nova forma de compreender. Ela afirma que os 

pensamentos sobre as situações, mais do que a situação 

em si, é o que produz sentimentos. 



▪C - Consequências – representa tanto as suas 

emoções, suas reações fisiológicas, como o seu 

comportamento.

A teoria que muitos pacientes acreditam quando 

chegam à psicoterapia é que: A → C, ou seja, que os 

sentimentos e comportamentos são consequências da 

situação em que a pessoa se encontra. Quantas vezes 

ouvimos alguém dizer: “Você me deixou furioso”, “Ele 

me deixou chateado” ou “Essas notícias me deixaram 

deprimido”. Essas ideias pressupõem que algum “A” 

fez com que a pessoa sentisse determinados “Cs”. 



▪Essa é uma ideia tão universal que parece realmente 

refletir a verdade, mas será que é mesmo assim?

Ellis e muitos outros estudiosos dizem que não! O 

mundo externo não tem poderes mágicos, não pode se 

infiltrar em nosso cérebro e gerar sentimentos. O 

mundo externo pacientemente espera que nossos 

sentidos o reconheçam. A fórmula correta é a que segue 

e ela é uma excelente forma de explicar o 

funcionamento básico da terapia cognitiva.

▪A → B → C



▪B - Crenças/Pensamentos – representa cognições, 
crenças e atitudes. É a forma como nós 
interpretamos/julgamos/concluímos sobre “A”. É a 
maneira como o nosso cérebro processa a informação 
bruta vinda de “A” e a organiza em padrões, esquemas, 
temáticas e histórias.
Quase todas as nossas emoções podem ser entendidas 
a partir dessa fórmula. Assim, ao invés de apenas 
perceber o “A”, procure perceber como o está 
interpretando.
Exemplo:

▪A →Você está em uma festa e alguém lhe apresenta 
Alex.



▪Quando vocês conversam brevemente Alex nunca olha para 
você, ele direciona o olhar fixamente para um ponto 
imaginário qualquer sobre o seu ombro. Diante deste “A” 
analisaremos 3 possibilidades de “Bs” que gerarão 3 “Cs” 
diferentes.
1. B1→Alex é mal educado. Ele está me insultando, ignorando-
me desta forma.
C1→ Sentimento de irritação e comportamento ríspido com 
Alex.
2. B2 → Alex não me acha interessante. Todos me acham chato.
C2 → Sentimento de tristeza e comportamento de esquiva para 
tentar sair daquela situação.
3. B3→ Alex parece tímido. Provavelmente ele se sente 
constrangido em olhar para mim.



▪C3 → Sentimento de afeto empático e comportamento 

de facilitar a conversa para que Alex possa sentir-se 

mais a vontade.

▪A maioria da vezes a vida nos oferece o “A” (Evento, 

situação) e diante disso existem inúmeras opções de 

“Bs” (Crenças/Pensamentos) que gerarão inúmeros 

“Cs” (Consequências). O processo terapêutico é, em 

parte, treinar o paciente para identificar e compreender 

os seus “Bs” de modo que eles se tornem cada vez 

mais racionais e flexíveis diante da realidade. 



▪Conseguir compreender e aplicar o modelo “A → B →

C” é um objetivo terapêutico que instrumentaliza o 

paciente a se auto avaliar e construir pensamentos 

mais funcionais mesmo fora do setting terapêutico.

O hábito é uma espécie de segunda natureza, por isso 

sei que mudar a forma de perceber a realidade com a 

qual você está acostumado é uma tarefa que exigirá 

atenção, dedicação e treino. Desta forma convido você 

para direcionar essa energia, que por vezes está sendo 

gasta em pensamentos disfuncionais, no 

monitoramento e reflexão sobre os seus “Bs”.



▪O “B” (Crenças/Pensamentos) é o produto das vivências do 

indivíduo que sofreram influências do ambiente familiar, 

crenças dos pais, amigos e parentes, traumas e sucessos, etc.



COMPREENSÃO COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Fatores cognitivos:

Pensamentos automáticos disfuncionais: distorções cognitivas 
➔ importantes fontes geradoras de conflitos. 

Ex.: Leitura mental – Ex.: “marido está falando, esposa boceja 
por estar cansada, ele pode pensar...”.



Postura do Terapeuta: relacionamento colaborativo

Promover um ambiente favorável em que o cliente não
se sinta exposto e/ou desconfortável em expor sua
intimidade e vulnerabilidade / ameaça do julgamento;

http://www.pompeumg.com.br/portal/index.php/gestao-de-pessoas/itemlist/user/91-rafaeloliveira


PRÁTICA CLÍNICA
▪Encaminhamento;

▪Primeiro Telefonema;

▪Primeira Sessão;

▪Pedido (O paradoxo do pedido: mudança X permanecer igual, 

justificar...);

▪Avaliação constante;

▪Planejamento de sessões e de processo.



PRÁTICA CLÍNICA

▪Cliente: assumir a terapia como um espaço para se

conhecer e treinar posturas novas;

http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/gestao-rh/flexibilidade-no-trabalho-por-que-aderir


Diversos fatores têm favorecido a adoção de técnicas da

TCC por terapeutas de casal e família:

•Abordagem pragmática (Objetiva, prática, realista).

•Postura mais proativa para a resolução de problemas e

desenvolvimento de habilidades que podem ser

utilizadas para enfrentar dificuldades futuras;

•Relacionamento colaborativo entre terapeuta e cliente.



TERAPIA DE CASAL

http://www.youtube.com/watch?v=9dW9fYqwzzg
http://decasocomamedicina.wordpress.com/2010/03/03/terapia-de-casal-por-marcelo-de-andrade/


SITUAÇÕES:

Casais em crise, recasamento, namorados, noivos, 
amantes.

PERGUNTAS-CHAVE:

a) O que já fizeram? / O que é preciso fazer?

b) O que estão dispostos a fazer?

TERAPIA DE CASAL



MOTIVOS:

- comunicação

- ciúme

- brigas

- família de origem

- sexo

- filhos

- Trabalho

- decisões importantes

- $ 

TERAPIA DE CASAL

http://farranha.blogspot.com/p/o-efeito-sombra-video-assista.html


▪Como se escolheram?

▪Qual era/ é o Alvo desta relação?

▪O que é ser um casal?

▪Que tipo de casal vocês são?

▪ Vieram para quê?  O que esperam? Qual é o desejo?

TERAPIA DE CASAL



▪DESENHO – OBJETO EM CONJUNTO

▪Lidar com frustrações ☺ “Quem eu 
amo e escolhi faz isso?!”

TERAPIA DE CASAL

http://recursosinfantil.galeon.com/dibucasa.htm


▪ O foco é FAZER BOM USO das diferenças e
semelhanças como forma de aprimoramento pessoal
e do casal;

▪ Saber lidar com o MELHOR e com o PIOR – seu e do
outro!

TERAPIA DE CASAL

http://www.picstopin.com/400/marge-and-bart-simpson-rule-graffiti-images-ajilbabcom-portal/http:||3*bp*blogspot*com|-_a1WREkuUS4|T_YXWNEZxpI|AAAAAAAAMAQ|Y4eM34tn7FY|s1600|simpsons_lisa_grito2*jpg/


Máximas: 

“Dois parceiros nunca correspondem / satisfazem
completamente um ao outro”.

“Todo relacionamento tem seus pontos fortes e fracos”.

“Cada um pode cometer erros e descontroles” ➔ Bom uso e
bons treinos!

“Todos irão ganhar e perder coisas no caminho: não é só do
meu jeito e eu não vou ter tudo o que eu quero o tempo todo”.

TERAPIA DE CASAL



▪Família de origem: papel fundamental na formação 
das interpretações pessoais;

▪Entender a reação do outro como algo DELE, é o que ele 
sabe fazer.

http://www.picstopin.com/925/arboles-genealogicos/http:||i44*tinypic*com|5vbdd*jpg/


Quando um casal se forma...

❖Expectativas, necessidades, motivações e
carências diferentes entram em contato;

❖Podem causar conflitos;

❖ Afetar os filhos.



▪Principais objetivos:

-reestruturação de cognições inadequadas;

-manejo das emoções;

-modificação de padrões de comunicação disfuncionais;

-desenvolvimento de estratégias para solução de 
problemas;

- independência da família de origem.



▪Usualmente, a primeira sessão é realizada com a
presença de ambos os cônjuges.Verificar:

▪áreas problemáticas no relacionamento;

▪interação entre o casal, comunicação;

▪pontos fortes da relação;

▪fatores externos que possam estar estressando os
parceiros;

etc.

➔formulação de hipóteses!

http://lidia-craveiro.blogspot.com/2011/09/terapia-de-casal-o-que-e.html
http://lidia-craveiro.blogspot.com/2011/09/terapia-de-casal-o-que-e.html
http://lidia-craveiro.blogspot.com/2011/09/terapia-de-casal-o-que-e.html
http://lidia-craveiro.blogspot.com/2011/09/terapia-de-casal-o-que-e.html
http://www.mundodastribos.com/terapia-de-casal-pode-resolver-os-conflitos.html


▪Após entrevista inicial ➔ sessões individuais (coletar 
informações que não foram apresentadas).

Ex.: Parceiro inibido na presença do outro - abuso na
infância, violência intrafamiliar, adultério e desejo de se
divorciar.

Questões éticas!!! Informações só podem ser reveladas 
com a autorização dos participantes.

TERAPIA DE CASAL



Processo terapêutico: Terapeuta explica a relação entre as
ideias, sentimentos e comportamentos.

➔ Cada parceiro aprende a identificar, avaliar e responder
aos pensamentos distorcidos.

A                          B                           C

Evento Cognição Comportamento

http://psicologathaisa.blogspot.com/2013/03/o-que-sao-erros-cognitivos.html


Técnicas mais utilizadas:

▪Psicoeducação;

▪Identificar os pensamentos automáticos e as emoções e 
comportamentos associados;

▪Registros de pensamentos automáticos;

▪Apresentação de uma folha contendo uma lista de 
distorções; 

TERAPIA DE CASAL



▪Imagens mentais;

▪Dramatizações/Inversão de papéis; 

▪Abordagem e reestruturação dos esquemas;

▪Técnica do bloco e do lápis: quando há interrupções 
contínuas;

▪Treino de assertividade;

▪Prevenção de recaída.

http://www.stdecore.com.br/produto/love_casal


TÉCNICA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1) Definição do problema - em termos claros e específicos.

2) Definição dos passos para a resolução do problema:

a) discussão das possíveis soluções;

b) adoção de uma das alternativas;

c) estabelecimento de um período para a sua
implementação.

3) Verificar se essa opção foi eficaz. Em caso contrário
outro procedimento é adotado.



COMUNICAÇÃO:

▪Parece óbvio dizer que, durante uma conversa, uma pessoa 
deve ouvir enquanto a outra fala e vice-versa.

▪Os parceiros falam ao mesmo tempo;

▪Não prestam atenção no que dizem um para o outro;

▪Não dão importância para o desejo/pedido do outro.



COMUNICAÇÃO:

▪Para que a comunicação seja clara, emissor e receptor da 
mensagem têm responsabilidade. 

➔Emissor➔ rever e aprender

jeitos novos de passar a mensagem

➔Receptor➔ avaliar e aprender

jeitos diferentes de receber a mensagem

http://batepapocomestilo.blogspot.com/2012/09/comunicacao-e-sempre-uma-via-de-mao.html


TREINAMENTO EM COMUNICAÇÃO:

➔fornecer ao casal habilidades de escuta, dar 
liberdade para o outro falar;

➔diálogo construtivo, saber falar;

➔Solução boa para os dois lados;

http://blogvivavoz.blogspot.com/


Destaca-se:

▪Apresentação de pensamentos e sentimentos
pessoais;

▪Comunicação gentil e polida;

▪Escuta empática (verbalizações, tom de voz e gestos);

▪Terapeuta pode servir como modelo de escuta e fala.

TERAPIA DE CASAL



▪ Incentivar os parceiros a demonstrarem comportamentos mais 
amistosos... Mas...

➔ QUEM VAI DAR O PRIMEIRO PASSO????

▪Esperar que o outro modifique primeiro seus comportamentos ➔
PARA QUÊ?! Qual é a função?!

▪Vantagens X Desvantagens; 

▪ Importância da modificação do próprio comportamento para a 
satisfação conjugal e individual.



BRIGAS

▪Briga inútil e perigosa X Briga 
boa;

▪Para que serve a “briga boa”? 

- Para dizer o que não é dito;

- Para ter mais conhecimento sobre 
si e sobre o outro;

- Para fazer mudanças.

TERAPIA DE CASAL

http://maniacopelossimpsonsbr.blogspot.com/2010_03_01_archive.html


O que NÃO pode em uma briga: 

▪Usar “golpes baixos”;

▪Insultar / Fazer críticas destrutivas;

▪Desenterrar problemas antigos;

▪Descarregar no companheiro queixas e frustrações;

▪Fazer acusações;

▪Retrucar o que foi dito;

▪Falar mal da família do companheiro;

▪Usar álibis nas brigas.

TERAPIA DE CASAL



O que DEVE ser feito:

Independente do desfecho...

▪Buscar a melhor solução para ambos sempre! 

http://www.veronicas-urls.co.uk/giveusakiss.html

