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Resumo 

 

Este trabalho teve como objetivo apresentar o desenvolvimento e principais objetivos 

da Terapia Comportamental de Casal, trazendo a discussão acerca das vantagens e 

desvantagens do uso de regras nesta modalidade de psicoterapia. Aponta estratégias e 

possibilidades de condução do trabalho psicoterapêutico comportamental com casais, 

e discute a necessidade de o terapeuta de casal estar atento às mudanças ocorridas na 

conjugalidade contemporânea, na qual surgem novos papéis conjugais. Relata um 

breve histórico acerca do surgimento da Terapia de Casal de forma geral, como 

também da história da Terapia Comportamental de Casal. Algumas propostas de 

intervenções foram sugeridas, com a apresentação de um caso clínico que ilustra 

algumas possibilidades de intervenção. Conclui-se que o terapeuta comportamental 

de casal deve estar atento à discussão acerca da utilização de regras, e às propostas 

de terapia mais recentes, para que possa incrementar seu fazer com estratégias 

alternativas ao uso de regras na clínica. 

 

Palavras-chave: terapia de casal, terapia comportamental de casal, regras, estratégias 

terapêuticas. 

 



 

 

 

 

 

No contexto atual, denominado por alguns como pós-modernidade, observa-se 

uma forma diferente e constantemente reconstruída de casamento/conjugalidade, na 

qual vemos mudanças rápidas e profundas nos papéis de cada membro do casal, 

assim como na relação estabelecida entre eles (Diniz Neto & Féres-Carneiro, 2005). 

Foi na crescente industrialização no século XIX, ainda segundo Diniz Neto e 

Féres-Carneiro (2005), que as mulheres brasileiras pertencentes a classes sociais 

menos privilegiadas passaram a trabalhar em fábricas, espaço este que, até então, era 

ocupado exclusivamente por homens. No decorrer dos anos, já no século XX, 

mulheres de classe média começaram a ocupar cargos mais altos nas empresas ao 

mesmo tempo em que se preparavam para o casamento. Desta maneira, a 

constituição da família e casamento deixa de ser sustentada por regras (valores 

sociais), agora já ultrapassadas, que definiam a mulher como “rainha do lar”, que 

deveria apresentar dedicação exclusiva à maternidade e submissão ao marido; o 

homem também perde o papel de único provedor e de autoridade suprema na relação 

conjugal. Mudanças nas práticas culturais dão margem a novos papéis conjugais, 

separações/divórcios, recasamentos e casamentos homossexuais. Tem ocorrido, 

segundo Diniz Neto e Féres-Carneiro (2005), um aumento do número de homens 

com uma perda dos referenciais do seu papel na relação conjugal e de mulheres com 

sobrecarga de trabalho no que diz respeito a papel parental e como provedora. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), citados 

em reportagem realizada por Estronioli (2008), há um aumento de mais de 200% na 
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taxa de divórcios1 desde 1984, chegando-se a uma proporção de, a cada quatro 

casamentos, um ser desfeito. O divórcio, antes tido como algo vergonhoso, tem sido 

bem aceito pela sociedade pós-moderna, sendo, inclusive, facilitado 

constitucionalmente. 

Segundo reportagem feita por Lima e Silva (2012), anteriormente havia a 

necessidade de justificativa ao juiz do pedido de divórcio, muitas vezes devido a 

alguma “conduta desonrosa” (por exemplo, adultério); porém, agora há liberdade ao 

casal para decidir pelo seu futuro, sem que haja alguma justificativa social ou 

judicial. A referida reportagem indica que a duração média dos casamentos gira em 

torno dos 15 anos, ficando na taxa de 41,6% os divórcios entre casais antes dos 10 

anos de união. Chama a atenção o índice de recasamentos, quando um ou os dois 

cônjuges já se casaram anteriormente, que são 20,3% do total de casamentos por ano, 

tendo aumentado oito pontos em 10 anos. 

Os tempos atuais desafiam aqueles que trabalham com o sofrimento humano e, 

em específico, com a conjugalidade contemporânea. Depara-se com uma mudança 

nos valores e tradições que acarretam em grande diversidade e que remete à 

necessidade de os analistas do comportamento olharem de forma diferenciada para as 

relações entre casais, fundamentados teoricamente, porém com análises permeadas 

pelas mudanças sociais e culturais das quais fazem parte. 

Este trabalho pretende apresentar um olhar amplo acerca da Terapia 

Comportamental de Casais, seu desenvolvimento e principais objetivos, trazendo a 

discussão acerca das vantagens e desvantagens do uso de regras nesta modalidade de 

                                                 

1“Dissolução do vínculo matrimonial; modo de extinção da sociedade conjugal, liberando 

os cônjuges para contraírem novas núpcias; desvinculação jurídica definitiva entre aqueles que se 

separam legalmente (CF, art. 226, § 6.o, e Lei n. 6.515/67)”  (Santos, 2001, p. 84). 
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psicoterapia, bem como apontar algumas estratégias e possibilidades de condução do 

trabalho psicoterapêutico comportamental com casais. Para tanto, apresenta uma 

breve história do desenvolvimento da Análise Comportamental Clínica, como 

também da Terapia Comportamental de Casal Integrativa e suas diretrizes 

fundamentais. Alguns recursos terapêuticos utilizados pelos terapeutas de casal serão 

descritos e ilustrados com recortes de um caso clínico, e a utilização de regras por 

parte do terapeuta será discutida. 
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Análise Comportamental Clínica 

 

Principais Conceitos e Termos 

A Análise Comportamental Clínica é fundamentada a partir da filosofia do 

Behaviorismo Radical proposta por Skinner, que se deteve em desenvolver uma 

ciência do comportamento humano, na qual, através de estudos experimentais, 

chegou a leis que regem os comportamentos humanos (Skinner, 1953/2003). Assim, 

para que se possa compreender os fenômenos psicológicos a partir de uma 

perspectiva comportamental, faz-se necessário conhecer seus principais conceitos e 

termos. 

Primeiramente, o entendimento sobre o que é comportamento como sendo tudo 

que um organismo faz, em sua interação com o ambiente, considerando tanto seus 

comportamentos públicos, ou seja, aqueles que podem ser observados por outras 

pessoas além do próprio indivíduo, como também os comportamentos privados, que 

são aqueles aos quais somente o organismo que se comporta tem acesso direto, como 

pensar, imaginar, sentir, raciocinar, dentre outros. Porém, ambos, comportamentos 

públicos e privados, são regidos pelas mesmas leis que podem ser descritas por 

relações funcionais (Marçal, 2010; Skinner, 1974/2006). 

As interações organismo-ambiente podem ser do tipo respondente ou operante. 

O comportamento respondente (ou reflexo) é a relação entre ambiente antecedente e 

o organismo (resposta) na qual um estímulo antecedente elicia uma resposta, e tem 

como principal característica ser involuntário. Os respondentes podem ser 

incondicionados, inatos, aqueles que operam de forma instintiva, ou condicionados 

(aprendidos) por emparelhamento entre estímulos. Nestes, respostas são 

condicionadas a outros estímulos presentes no ambiente original, que não as 
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eliciavam anteriormente, e estes novos estímulos são chamados de estímulos 

condicionados (Moreira & Medeiros, 2007; Skinner, 1953/2003, 1974/2006). 

No comportamento operante, não há estímulo que elicie o comportamento. Este 

comportamento é emitido e são as consequências do mesmo, mudanças ambientais 

que ocorrem após a sua emissão, que irão alterar a probabilidade de o mesmo voltar a 

ocorrer (fortalecimento ou enfraquecimento). Entretanto, o ambiente antecedente no 

qual o comportamento ocorre estabelece contexto para a emissão do comportamento, 

ou seja, há um estímulo discriminativo, que consiste em condições específicas em 

que o comportamento é provavelmente seguido por suas consequências. A este 

processo, onde há uma relação entre estímulo discriminativo, o responder operante e 

as consequências deste responder, é dado o nome de contingência tríplice (Skinner, 

1953/2003). 

Chamamos de reforçamento o processo no qual as consequências da resposta 

aumentam sua probabilidade de ocorrência. O reforçamento pode ser classificado 

como positivo ou negativo, de acordo com o tipo de consequência produzida pela 

resposta. Classifica-se como reforçamento positivo quando a resposta produz um 

estímulo reforçador, e de reforçamento negativo quando, após o responder, um 

estímulo aversivo for adiado ou retirado do ambiente. Ambos, reforçamento positivo 

e negativo, aumentam a probabilidade de ocorrência da resposta. Ao processo de não 

mais reforçar um comportamento, de suspensão do reforço, chamamos de extinção. 

Diz-se que um comportamento foi extinto quando, ao deixar de ser reforçado, 

diminui sua frequência até voltar aos níveis iniciais (Catania, 1998/1999). 

Quando o estímulo reforçador é uma consequência direta do comportamento, ou 

seja, ocorre sem que uma terceira pessoa “programe” uma consequência para 

determinado comportamento, chamamos de reforçamento natural. Para a 
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apresentação de reforçadores que não estejam disponíveis em ambiente natural, dá-se 

o nome de reforçamento arbitrário. O reforçamento natural teria a vantagem de ser 

contingente a uma grande classe de respostas, o que facilitaria a generalização para 

outras contingências, além de considerar o repertório comportamental já existente. O 

reforçamento arbitrário restringe a abrangência do comportamento, levando a uma 

menor probabilidade de generalização, não considera a especificidade do repertório 

comportamental, bem como, muitas vezes, beneficia apenas aquele que libera o 

reforçador (Kohlenberg & Tsai, 1991/2006). 

Existem consequências do comportamento que levam à diminuição de sua 

probabilidade, em um processo chamado de punição, que pode também ser 

classificada como positiva ou negativa. A punição positiva acontece quando um 

estímulo aversivo (punitivo) é acrescentado ao ambiente após o comportamento 

operante, e a punição negativa quando um estímulo reforçador é retirado. A punição 

e o reforço são processos paralelos, ambos podem ser positivos ou negativos; porém, 

enquanto o primeiro processo diminui a probabilidade de resposta, o segundo 

aumenta. 

Em resumo, a probabilidade do comportamento pode ser aumentada ou reduzida 

de acordo com suas consequências, e esses efeitos são causados pelas propriedades 

comportamentais e não pelas propriedades físicas das consequências. Esta afirmação 

enfatiza a importância do estudo da função do estímulo e não de sua constituição 

física, pois uma consequência que é reforçadora para alguns pode ter caráter punitivo 

para outros, e vice-versa (Catania, 1998/1999; Moreira & Medeiros, 2007; Skinner, 

1953/2003). O conjunto de contingências que controlam o comportamento humano 

por meio de consequências aversivas (reforçamento negativo e punição, positiva e 

negativa) é chamado de controle aversivo (Sidman, 1989/1995). 
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Desta maneira, pode-se entender que é a partir da relação entre a resposta e o 

ambiente, ou seja, as contingências em operação, que um organismo “aprende” a se 

comportar. Quando o comportamento é diretamente modelado a partir de suas 

consequências, este processo é chamado de comportamento modelado pelas 

contingências. Skinner (1969/1984) relata que o comportamento modelado pelas 

contingências é aquele que apresenta probabilidade de se comportar de uma 

determinada forma devido às consequências que este comportamento produziu no 

passado. 

Porém, outra forma de “aprender” seria através do seguimento de conselhos, 

orientações, opiniões, máximas ou leis, emitidos por pessoas da mesma comunidade 

verbal. Estes estímulos são chamadas de regras, e definem previamente ao 

interlocutor as contingências, isto é, antecipam quais serão as consequências de 

determinado comportamento. As regras equivalem a estímulos verbais antecedentes 

que podem evocar comportamentos que nunca foram emitidos e, portanto, nunca 

haviam sido diretamente consequenciados por reforço. Ao comportamento de seguir 

regras, dá-se o nome de comportamento governado por regras (Medeiros, 2010; 

Skinner, 1969/1984). Desta maneira, as aprendizagens das contingências podem ser 

diretas (e.g., modelagem) ou indiretas (regras). 

Uma das vantagens do comportamento de seguir regras seria a aprendizagem 

bem mais rápida e que diminui o contato com aversivos. É relevante devido à 

obtenção de habilidades comportamentais que dão acesso a recursos, saúde, 

relacionamentos sociais e à própria sobrevivência. O indivíduo entra em contato com 

as regras logo cedo, através das instruções recebidas pelos pais ou responsáveis, 

como também com as contingências reforçadoras do comportamento de seguir regras 

(Baum, 1994/2006; Medeiros, 2010). 



8 

 

Porém, segundo Skinner (1974/2006), a exposição direta às contingências 

permite uma amplitude bem maior ao repertório do indivíduo, uma vez que as regras 

podem simplificar e limitar o contato com contingências. Outra vantagem do 

comportamento diretamente modelado pelas contingências é a sensibilidade às 

possíveis mudanças contingenciais e consequente variabilidade comportamental do 

organismo, o que, no comportamento governado por regras, é reduzido (Catania, 

1998/1999). 

Baseada nos fundamentos do Behaviorismo Radical, nasce a prática clínica 

comportamental. A terapia comportamental de casal teve seu desenvolvimento 

similar à história de origem e desenvolvimento da Análise Comportamental Clínica 

(Terapia Comportamental). Assim, discorreremos brevemente sobre o 

desenvolvimento da Análise Comportamental Clínica. 

 

Desenvolvimento da Análise Comportamental Clínica 

A Análise Comportamental Clínica teve início por volta dos anos 50 e foi 

marcada por três momentos significativos em sua história, que comumente são 

chamados de três ondas da Terapia Comportamental (Lucena-Santos, Pinto-Gouveia, 

& Oliveira, 2015). 

A primeira etapa, ou primeira onda, se iniciou nos anos 50, utilizando-se dos 

estudos de Watson, do início do século XX, que surgiram em contraposição às 

psicologias mentalistas da época, propondo métodos de estudos equivalentes aos 

utilizados nas ciências naturais e tendo como base o paradigma pavloviano S-R, 

estímulo-resposta, conhecido como Behaviorismo Clássico (Alvarez, 2006). Na 

terapia baseada nesse paradigma, foram utilizadas técnicas desenvolvidas por Wolpe 

(Kazdin, 1978, citado por Barbosa & Borba, 2010) – por exemplo, a 
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dessensibilização sistemática – que eram empregadas em problemas clínicos como 

medo, obsessões e ansiedade. Nesta primeira onda, também se utilizavam das ideias 

propostas por Skinner, principalmente o Condicionamento Operante, do qual se 

desenvolveram técnicas para aplicação em problemas específicos de pacientes 

institucionais, sendo a “Economia de Fichas”, desenvolvida por Ayllon e Azrin, uma 

das principais técnicas (Kazdin,1978, citado por Barbosa & Borba, 2010). Este modo 

de trabalhar a clínica comportamental ficou conhecido como Análise Aplicada do 

Comportamento ou Modificação do Comportamento (Alvarez, 2006; Malavazzi, 

2011). 

Pode-se ressaltar que os compromissos primários da clínica comportamental 

deste período eram o cuidado com intervenções bem definidas e testadas 

empiricamente, bem como a relação das intervenções como os princípios básicos; 

porém, deixava-se a desejar com relação à área da cognição humana (Hayes & 

Pistorello, 2015). 

Por volta dos anos 60, aconteceria a segunda onda da Terapia Comportamental, 

a qual tinha os processos mediacionais como base. Devido à falta de 

desenvolvimento de um modelo de intervenções frente aos eventos privados, a 

Terapia Cognitiva passa a influenciar a Terapia Comportamental, de maneira que 

houve uma combinação de técnicas cognitivas com técnicas comportamentais 

(Lucena-Santos, Pinto-Gouveia, & Oliveira, 2015). Este novo modelo de terapia 

ficou conhecido como Terapia Cognitivo-comportamental (TCC), cujo foco estava 

em processos cognitivos e estruturas mentais, considerando também o esquema 

behaviorista watsoniano (Vandenberghe, 2011). Para esta visão, segundo Alvaréz 

(2006), são as cognições (como pensamentos, expectativas e crenças) que causam 

problemas comportamentais e emocionais. A TCC cresceu muito nas décadas 
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seguintes, de 70 a 90, se tornando uma abordagem dominante no mundo todo. 

Apesar disso, nos últimos anos, a validade deste modelo tem sido questionada. A 

crítica seria com relação ao benefício das técnicas cognitivas aos tratamentos 

comportamentais, devido a alguns estudos que mostraram que a inclusão das técnicas 

cognitivas não produzia benefícios e até mesmo, em alguns casos, comprometia a 

eficácia das técnicas comportamentais (Lucena-Santos e cols., 2015). Dizia-se 

também que as tentativas de eliminação, redução ou controle dos eventos privados, 

em alguns casos, chegavam a aumentar a intensidade, duração e frequência dos 

mesmos (Coutiño, 2012). 

Em paralelo ao desenvolvimento da TCC, a partir de 1980, iniciou-se a terceira 

onda da Terapia Comportamental, que se caracterizou pelo surgimento de algumas 

formas de psicoterapias fundamentadas na Análise do Comportamento. Tem-se em 

comum a ênfase em um processo psicoterápico vivencial, com visões de mundo 

voltadas ao contextualismo, que buscam analisar a relação terapêutica, rompendo 

com o modelo de aplicação de técnicas da Análise Aplicada do Comportamento 

(Vandenberghe, 2007). Nesta nova fase, a Análise do Comportamento passa a 

considerar sensações, sentimentos e pensamentos como fundamentais na análise de 

contingências, entendendo que as contingências geram sofrimento psicológico 

(Vandenberghe, 2006). Esta etapa se caracterizou por ênfase em estratégias de 

mudanças experienciais2 e contextuais, com o objetivo de alterar as funções de 

eventos psicológicos, com foco em novas habilidades que possam ser aplicadas em 

                                                 

2 Intervenções experienciais são aquelas que buscam levar o cliente a entrar em contato com suas 

experiências privadas, ou seja, com sentimentos, pensamentos e sensações fisiológicas (Friary, 2015, 

p. 218). 
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vários contextos e inclusão de tópicos como aceitação e valores de vida (Lucena-

Santos e cols., 2015). 

Duas terapias comportamentais da terceira onda podem ser destacadas: a Terapia 

de Aceitação e Compromisso (ACT), proposta por Steven C. Hayes, cujo foco 

principal é a aceitação dos sentimentos, pensamentos e sensações, e também a 

Psicoterapia Analítica Funcional (FAP), formulada por Robert J. Kohlenberg e 

Mavis Tsai, que considera a relação terapêutica como alvo de análise e de 

intervenção (Vandenberghe, 2006). 

Diferentes maneiras de se trabalhar a Análise Comportamental Clínica têm a 

atenção voltada para a relação terapêutica, ou seja, a relação entre terapeuta e cliente, 

considerando a história de vida do cliente para o entendimento da aquisição e 

manutenção dos comportamentos. Entendem que o cliente é produtor e produto das 

contingências que vivencia e, portanto, tem um papel ativo no processo psicoterápico 

(de-Farias, 2010). 

A Terapia de Casal também teve sua história paralela de desenvolvimento, a 

qual inclui várias abordagens além da Análise do Comportamento. Para que se tenha 

uma visão ampla da história da Terapia de Casal, será visto a seguir o 

desenvolvimento de outras abordagens psicológicas principais, além da história da 

Terapia Comportamental de Casal. 
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Terapia de Casal 

 

Histórico de Desenvolvimento da Terapia de Casal 

A história sobre a qual se pretende discorrer, o desenvolvimento da Terapia de 

Casal, não aconteceu de forma linear, pois várias abordagens diferentes, tendências e 

correntes existiam de forma simultânea, segundo Féres-Carneiro e Diniz Neto 

(2008). Desta forma, procura-se, aqui, apresentar a história de desenvolvimento de 

forma simplificada, para que se possa ter um entendimento da evolução no decorrer 

do tempo, sem detenção a detalhes. 

A organização familiar existente no início do século XX foi grandemente 

impactada pela Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos EUA e na Europa, 

ocasionando uma grande desagregação familiar, o que se pode perceber pelo 

aumento do número de divórcios na Inglaterra, que, em 1919, apontou 755 e, em 

1954, 28.347 divórcios (Gomes & Porchat, 2006). 

Foi neste período do século XX, nas décadas de 20 a 30, nos EUA, que surgiu o 

aconselhamento matrimonial, atendendo, de certa forma, à demanda por tratamento 

para as relações conjugais. Os profissionais tinham diferentes formações, como 

clérigos, médicos e educadores, e intervinham de forma ateórica, fornecendo 

esclarecimentos, admoestações e conselhos acerca da vida conjugal. Geralmente, os 

membros do casal eram atendidos de forma individual, raramente em conjunto 

(Féres-Carneiro & Diniz Neto, 2008). 

A partir da década de 30, segundo Féres-Carneiro e Diniz Neto (2008), iniciou-

se um reconhecimento da profissão de conselheiro matrimonial, surgindo centros de 

treinamento para aprimoramento profissional. Na década de 60, a profissão é 

reconhecida oficialmente e, nesta mesma época, conhecida como “estágio de 
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formação”, havendo um notável crescimento com relação às competências e padrões. 

Porém, apesar do aumento da demanda de atendimento a casais, que agora já se 

realizava em sessões conjuntas, havia uma ausência de fundamentação teórica 

psicológica, como apontado por Manus (1966, citado por Féres-Carneiro & Diniz 

Neto, 2008, p. 488), ao declarar que, na época, “o aconselhamento matrimonial era 

simplesmente uma técnica em busca de uma teoria”. 

Assim, a Terapia de Casal vai emergindo, inicialmente, de um aconselhamento 

matrimonial para o reconhecimento da profissão (chamada de conselheiro 

matrimonial) e cursos de formação, para, então, psicólogos de diversas abordagens 

teóricas buscarem aplicações e estudos empíricos para o atendimento psicoterápico a 

casais. 

Até a década de 30, a teoria psicanalítica tinha sua ênfase voltada para o 

intrapsíquico e para a história individual, e foi a partir desta época que alguns 

psicanalistas, como Melanie Klein, propuseram uma possível teoria que considerasse 

a dimensão interacional, a saber, a teoria das relações objetais. A partir daí teóricos 

ingleses buscavam compreender, pela ótica desta teoria, a dinâmica dos vínculos 

afetivos, do casal e família (Gomes & Porchat, 2006). 

A terapia familiar e de casal psicanalítica surge a partir de atendimentos a 

pacientes esquizofrênicos e suas famílias, como uma forma de ampliação da técnica 

individual, por volta dos anos 40, havendo a teorização acerca de um psiquismo 

familiar e de transferência entre os membros do casal e da família, bem como entre 

estes e o terapeuta. Vários teóricos, principalmente na Inglaterra, foram 

desenvolvendo o conhecimento na área a partir de conceitos desenvolvidos por 

Freud, Bion, Winnicot e Klein, dentre outros (Gomes & Levi, 2009). No entanto, 

houve muitas críticas do próprio movimento psicanalítico ao uso da Psicanálise em 
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situações diferentes que a tradicional, dos anos 60 aos 80, e somente nos anos 80 é 

que surge um interesse maior no atendimento a casais com contribuições 

significativas na área (Féres-Carneiro & Diniz Neto, 2008). 

A Abordagem Familiar Sistêmica surgiu nos EUA por volta dos anos 50, 

construída a partir do entendimento da Física Quântica, com a noção de que a parte 

de um todo é todo e parte ao mesmo tempo, e que, psicologicamente, poderia 

entender o indivíduo que seria psiquismo e parte, e o social sendo o relacional e todo. 

Assim, a família passou a ser entendida como um sistema que funciona como uma 

totalidade sobreposta aos indivíduos em particular (Figueira, 2005). Ou seja, a 

família é vista com um conjunto homeostático (autorregulação), no qual há sempre a 

busca por uma homeostase e entendendo que a patologia familiar seria uma 

disfunção (Gomes & Levi, 2009). 

Durante o período dos anos 60 até início dos anos 80, a abordagem sistêmica da 

família entendeu que toda terapia conjugal deveria passar pelo entendimento do 

sistema familiar, incluindo tratamentos de distúrbios psicológicos em que poderiam 

estar inclusos aspectos conjugais, o que levou, na época, ao desaparecimento da 

distinção entre Terapia de Casal e Terapia Familiar (Féres-Carneiro & Diniz Neto, 

2008). 

Paralelo ao desenvolvimento da Terapia de Casal de outras abordagens, a 

Terapia Comportamental de Casal também se desenvolveu e tem sua história própria, 

sobre a qual será discorrido. 

 



15 

 

Terapia Comportamental de Casal Integrativa (TCCI) 

História de Desenvolvimento da TCCI 

A Terapia Comportamental de Casal se inicia com a tentativa de aplicar os 

conhecimentos teóricos comportamentais no atendimento a casais. Os primeiros 

terapeutas comportamentais de casal entendiam que haveria uma ligação 

proporcional entre reforçadores e punidores trocados entre o casal e a satisfação 

conjugal (Silva &Vandenberghe, 2008; Vandenberghe, 2006). 

Inicialmente, terapeutas comportamentais de casal tinham interesse voltado ao 

comportamento publicamente observável e quantificável, buscando as variáveis 

ambientais que poderiam ser as “causas” do comportamento na relação de casal. Sua 

forma de estudo, segundo Cordova e Jacobson (1999), era nomotética, ou seja, 

percebia-se quais eram os comportamentos que discriminavam casais em crises e 

casais sem crise e tinham estes comportamentos como alvo de intervenções. Por 

exemplo, foi evidenciado, conforme Vandenberghe (2006), que alguns fatores 

poderiam prejudicar o relacionamento, como a saciação3 e uso excessivo de controle 

aversivo, como também quando, na relação, somente um dos parceiros é beneficiado 

enquanto o outro é prejudicado. 

O trabalho realizado com os casais consistia em ensinar a utilização das técnicas 

da Análise Aplicada do Comportamento, que seriam aprendidas na sessão e 

utilizadas em casa. O terapeuta deixava claro aos parceiros a distribuição do poder, 

ou seja, a utilização de reforços positivos e punições, de maneira que pudessem fazer 

uso destas táticas. Também eram fechados acordos entre o casal, escritos em contrato 

                                                 

3 Refere-se a uma operação ambiental (motivacional) na qual há disponibilidade do reforçador, com 

diminuição de sua efetividade reforçadora, e consequente diminuição da probabilidade da resposta que 

produz esse reforçador (Skinner, 1953/2003, p.155) 
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durante a sessão, no qual se especificava o comportamento desejado que um dos 

parceiros deveria emitir e o compromisso do outro em retribuir com outros 

comportamentos. Nas sessões, o terapeuta buscava explorar o relacionamento para 

detecção de áreas de desequilíbrio, de forma a encontrar comportamentos bem 

definidos e publicamente observáveis (Vandenberghe, 2006). 

Assim, neste período buscava-se a aquisição de habilidades de comunicação de 

forma objetiva, bem como a busca de padrões eficientes de trocas. Porém, apesar de 

produzir mudanças rápidas, elas eram passageiras, e nem todos os casais obtinham 

melhora com estas estratégias de mudanças (Silva &Vandenberghe, 2008). 

Com o grande crescimento das terapias cognitivo-comportamentais nos anos 70 

e 80, houve a introdução do modelo cognitivo nas práticas da Terapia de Casal. 

Assim, neste período, houve uma diversificação do repertório dos terapeutas que, de 

forma eclética, consideravam a aprendizagem de habilidades comportamentais como 

também os processos cognitivos. Uma das importantes mudanças nos objetivos dos 

terapeutas nesta época era levar ao engajamento espontâneo dos parceiros sem 

esperar algo em troca. Assim, os casos eram analisados e, de acordo com a 

necessidade de tratamento, eram privilegiados os processos cognitivos, afetivos ou 

interpessoais. Porém, a Terapia Cognitivo-Comportamental de Casal também tinha 

dificuldades de abrangência e permanência dos casos atendidos, obtendo em um 

resultado eficaz apenas para 66% e, destes, em 22% havia recaída em 2 anos 

(Vandenberghe, 2006). 

Segundo Vandenberghe (2006), foram estes dados que levaram um dos 

primeiros líderes da terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta Jacobson, a se 

identificar com a Análise Comportamental Clínica e, partindo das novas propostas da 

terceira onda das terapias comportamentais, propôs a reformulação da Terapia 
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Comportamental de Casal, pautada na filosofia do Behaviorismo moderno como base 

teórica e denominando-a de Terapia Comportamental de Casal Integrativa (TCCI). 

Desta maneira, a TCCI apresenta como proposta principal a promoção da 

aceitação emocional4 aliada às estratégias tradicionais com o foco na mudança 

comportamental, ou seja, ela integra ambos os focos, aceitação e mudança, por isso o 

nome Integrativa. Também traz o entendimento do termo casal como união tanto de 

heterossexuais, como homossexuais, sejam legalmente casados ou não (Cordova & 

Jacobson, 1999). Assim, falaremos em seguida acerca das principais diretrizes 

propostas para a TCCI, fundamentais para o trabalho do terapeuta comportamental 

de casal. 

 

Principais Diretrizes para TCCI 

A TCCI se propõe a complementar a TCC em vários princípios da Análise do 

Comportamento que não estavam sendo considerados, além de incrementar propostas 

trazidas pela terceira onda da Terapia Comportamental. Desta maneira, pode-se 

perceber que vários preceitos não são novos, porém agora se tornam fundamentais na 

condução da TCCI, se tornando parte das diretrizes básicas. 

É uma abordagem contextual, ou seja, acredita que cada casal deve ser 

compreendido a partir da consideração dos contextos pessoais únicos, cada casal tem 

uma história particular, bem como cada um de seus membros aprendeu a se 

comportar em uma relação íntima de acordo com sua história de vida. Assim, o 

psicólogo deve se ater a análises funcionais idiográficas, ou seja, específicas para 

cada casal. Uma das diretrizes é que o terapeuta de casal comportamental deve estar 

                                                 

4 A aceitação emocional, aqui, se refere à aceitação das diferenças de cada cônjuge e consequente 

abandono da luta para modificá-las (Cordova & Jacobson, 1999). 
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atento à função dos comportamentos do casal e não à topografia. Apesar de a história 

do relacionamento compor a análise, o foco é o momento atual, onde serão 

modificadas contingências para um relacionamento mais satisfatório (Cordova & 

Jacobson, 1999; Otero & Ingberman, 2004). 

Outra diretriz apresentada pela TCCI é a priorização dos reforçadores naturais 

aos reforçadores arbitrários, devido à maior probabilidade de generalização para a 

vida cotidiana do casal e de serem mantidas as mudanças. Também é dada atenção à 

distinção entre o comportamento diretamente modelado por contingências e o 

governado por regras, priorizando o primeiro devido também à maior possibilidade 

de generalização e manutenção após a terapia (Cordova & Jacobson, 1999; 

Vandenberghe, 2006). 

A principal diretriz da TCCI, segundo Cordova e Jacobson (1999), é a percepção 

de que as intervenções destinadas à modificação dos comportamentos públicos são 

diferentes daqueles que se destinam a afetar o comportamento privado, já que o 

comportamento verbal tem diferentes efeitos para os comportamentos públicos e para 

os privados. Os autores afirmam que as intervenções que propõem a aceitação 

geralmente se destinam a terem um efeito sobre os comportamentos privados. 

Cordova e Jacobson (1999) esquematizam o trabalho terapêutico da TCCI em 

três etapas iniciais. A primeira é a fase de avaliação, na qual o profissional procurará 

identificar a crise do casal, qual o compromisso de ambos os parceiros, os problemas 

entre eles, que forças os mantêm juntos. Esta coleta de dados pode ser realizada em 

sessões conjuntas e individuais. A segunda fase é a formulação do plano terapêutico 

inicial, baseado nas informações coletadas, onde dará ênfase maior à aceitação ou 

mudança, dependendo das especificidades do casal. E a terceira fase é o feedback, 

quando o terapeuta falará dos problemas identificados e a respeito do que o 
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tratamento poderá fazer para ajudar, objetivos e procedimentos, deixando claro que 

haverá discussões sobre os temas do casal, instruções práticas e atribuições de tarefas 

fora da sessão. Os autores sugerem também que se deve finalizar o feedback 

enfatizando as forças do casal, de maneira que os mesmos possam confiar no 

trabalho a ser desenvolvido. 

Terminadas estas etapas iniciais, o terapeuta iniciará a terapia propriamente dita, 

a partir de seu entendimento do caso e do plano terapêutico, com estratégias de 

aceitação ou mudança ou, ainda, combinação de ambas (Cordova & Jacobson, 1999). 

Sobre as diversas estratégias que possibilitariam o trabalho com casais, pretende-

se discorrer a seguir, a fim de facilitar o planejamento da TCCI, a partir de uma 

análise funcional prévia. 



20 

 

Estratégias e Possibilidades 

 

Que Ferramentas o Terapeuta pode Utilizar? 

As ferramentas do terapeuta devem ser escolhidas de acordo com o 

planejamento de intervenção, que poderão ter o objetivo de alcançar a aceitação ou a 

mudança comportamental. Elas podem variar na forma de aplicação, sendo 

estritamente verbal ou com utilização de outros recursos terapêuticos. Segundo 

Lettieri (2014a), os recursos terapêuticos podem facilitar a discriminação de regras e 

promover maior sensibilidade às contingências em vigor. 

A fim de facilitar a ilustração de algumas propostas de intervenção, será 

utilizado o caso clínico abaixo descrito e, a seguir, serão apresentados os objetivos 

terapêuticos, iniciando com a promoção da aceitação. 

 

Caso Clínico 

João e Maria5 moravam juntos há 4 anos. Ela procurou a terapia e ele aceitou, já 

que não estavam vivendo bem. Ele era empreendedor, tinha um emprego em órgão 

público e era proprietário de um comércio. Segundo ele, sempre estava “ligado”, pois 

resolvia as questões do seu negócio próprio nos finais de semana. Maria se dispunha 

a ajudar, porém, João a considerava “desligada”, esquecia de realizar ações 

empreendedoras que João lhe pedia e adorava navegar pelas redes sociais, tinha 

pouca iniciativa e sempre ligava para ele buscando sua opinião para tomar decisões 

simples, o que deixava João muito irritado. Nas primeiras sessões, Maria chorava 

muito, dizendo que João era muito agressivo em palavras e tom de voz, e que 

                                                 

5 Nomes fictícios. Todos os dados que pudessem identificar os clientes foram alterados ou suprimidos.  
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utilizava palavras de xingamento, principalmente se fosse contrariado. Maria evitava 

dar opiniões contrárias à de João, pois, além da violência verbal, também sofreu 

violência física (como ser empurrada, receber tapas de baixa intensidade e ter seu 

rosto apertado). 

João perdeu a mãe muito cedo e não teve um tratamento amoroso por parte da 

madrasta e nem do pai; isso justificaria, segundo ele, ser bem distante de sua família. 

Já Maria sempre foi muito próxima dos familiares e sua família bem unida. Maria 

achava “um absurdo” João não se importar com festas tradicionais como aniversário 

e Natal, o que era assunto de muitas discussões. Por outro lado, João achava que 

Maria se importava demais com a família dela e considerava “um exagero” ver a mãe 

a cada 15 dias. 

João tinha poucos amigos e, em público, se comportava timidamente, pouca 

conversava e usava tonalidade de voz moderada. Maria sempre teve muitos amigos, 

apresentava comportamento extrovertido, gostava de conversar muito e dar risadas 

em tom alto, se descrevia como uma pessoa “feliz, alegre, alto-astral”. João achava 

que Maria era exagerada quando estavam em público com amigos, e reclamava 

quando chegava em casa, dizendo que ela estava sendo “muito simpática, querendo 

chamar a atenção, aparecer”. Devido às constantes reclamações de João, Maria 

passou a ficar quieta em público, a ponto de os amigos perceberem a sua mudança, 

ela dizia “estou evitando até sair, porque dá confusão...faço tudo para evitar 

briga...sinto que não sou mais a mesma”. 

Algumas análises funcionais moleculares do relacionamento de João e Maria são 

apresentadas no Quadro 1.  
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Promoção da Aceitação   

 Segundo Delliti (2015), a aceitação possibilita mudanças na relação do casal, 

uma vez que a tentativa de modificar o outro é minimizada, a tolerância de 

características tidas como negativas do parceiro aumenta, há maior valorização das 

características tidas como positivas do parceiro, o que permite maior intimidade entre 

o casal e um ambiente com menos conflitos. 

Antecedentes Resposta Consequentes Processo 

Comportamental 

Efeitos da 

Contingência 

Situações de 

convívio 

social de João 

e Maria 

Maria conversa 

bastante com 

várias pessoas, 

dá 

gargalhadas; 

João tem pouca 

interação com 

as pessoas e 

observa Maria. 

Ao chegar em casa: 

João reclama das 

atitudes de Maria, 

utilizando adjetivos 

como exibida, 

inconveniente, dentre 

outros; 

Maria ouve, chora e se 

justifica; 

Brigam. 

P+ (para Maria, 

relativos a 

reclamações de 

João e ambiente de 

briga, definido 

como apresentação 

de “caras feias ou 

emburradas”, 

gritos, palavras 

tidas como 

desagradáveis); 

P+ (para João, 

devido ao ambiente 

de briga). 

Sentimentos 

eliciado em 

ambos: tristeza, 

insatisfação com 

o parceiro. 

Visita dos 

pais de Maria 

(a cada 15 

dias nos finais 

de semana) 

Maria dispende 

bastante 

atenção aos 

pais; 

João tem pouca 

interação, tanto 

com Maria 

como com seus 

pais 

Após pais de Maria 

irem embora: 

João reclama da 

presença dos pais de 

Maria, acha exagerado 

virem com muita 

frequência; 

Maria chora, discute 

com João; 

Brigam. 

P+ (para ambos, 

devido ao ambiente 

de briga) 

Sentimentos 

eliciado em 

ambos: tristeza, 

insatisfação com 

o parceiro. 

Afazeres 

domésticos 

Maria faz “sua 

parte” na 

limpeza, 

deixando “a 

parte de João” 

para ele fazer 

ao chegar do 

trabalho. 

João chega do trabalho 

e não faz a “sua parte”; 

Maria solicita o 

cumprimento dos 

deveres de João, 

reclamando muito; 

Ambos discutem e 

brigam. 

 

P+ (para ambos, 

devido ao ambiente 

de briga) 

Sentimentos 

eliciado em 

ambos: tristeza, 

insatisfação com 

o parceiro. 

Quadro 1. Algumas análises funcionais moleculares do relacionamento de João e 

Maria.  

 

Cordova e Jacobson (1999) apresentam algumas estratégias que facilitam a 

promoção da aceitação emocional: união empática sobre o problema, transformação 
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do problema em um atrativo; explorando os temas do casal; contexto para o 

desenvolvimento da aceitação; promoção da aceitação emocional através do 

desenvolvimento da tolerância; reênfase positiva, diferenças complementares; 

preparação para a recaída; má simulação e aceitação emocional por meio de maior 

autocuidado. 

A união empática sobre o problema seria o encorajamento dos parceiros a 

expressarem suas emoções um ao outro acerca do problema que estão enfrentando. 

Na medida que há uma maior expressão dos sentimentos e escuta do sofrimento do 

outro, é possível que se estabeleça empatia acerca dos sofrimentos que o problema 

tem gerado em cada um. Objetiva-se que os parceiros diminuam as acusações 

mútuas, à medida que a empatia cresce. No caso clínico citado, a terapia se tornou 

um lugar de expressão dos eventos privados, no qual cada um podia falar livremente, 

em um local “protegido”, acerca do que pensava e sentia. Esse aumento da expressão 

de pensamentos e sentimentos estabeleceu maior empatia entre eles. 

A transformação do problema em um atrativo se refere a levar o casal a perceber 

a ocorrência de um problema e as diversas reações que cada um tem diante dele, 

como também aceitar tanto as reações do parceiro como as próprias, de maneira que 

ambos possam se solidarizar com o problema e compartilhá-lo, tratando o mesmo em 

conjunto. Com relação a João e Maria, o trabalho estava sendo realizado no sentido 

de eles entenderem suas individualidades como pessoas diferentes, de maneira que 

viessem a compreender e aceitar que, diante de problemas, as reações seriam 

diferentes, podendo, assim, se solidarizarem com o problema. Para isso, o terapeuta 

solicitava que falassem de suas opiniões e eventos privados acerca dos problemas 

apresentados, fazendo links com suas histórias de vida. Em uma das sessões, o 

problema em questão era honrar ou não um familiar de João em uma festa que iriam 
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dar. Estavam brigando porque João havia optado por não convidar esse familiar e 

Maria achava isso errado. Ao evocar as histórias familiares de cada um na sessão, foi 

possível perceber o motivo histórico de ambos. Neste caso, a história de sofrimento e 

abuso por parte deste familiar de João esclareceu sua atitude, e a história de unidade 

familiar de Maria deixava claro porque para ela era inaceitável a atitude dele. Assim, 

o problema pôde ser resolvido de forma atrativa. 

Explorar os temas do casal visa à percepção de alguns padrões comportamentais 

no relacionamento do casal nos quais se perpetua a disputa entre eles, alguns 

exemplos seriam: muitas críticas e ameaças, que podem ocorrer mutuamente ou de 

forma em que apenas um faz as críticas e ameaças, enquanto o outro se defende ou se 

cala. O objetivo seria a desistência do casal em lutar pela mudança de seu parceiro ou 

de si mesmo. No caso exemplificado, ampliar a percepção das diferenças entre eles, 

no momento da terapia, bem como suas histórias de vida, foi fundamental para uma 

maior tolerância e abandono da luta. 

O contexto para o desenvolvimento da aceitação acontece durante as discussões 

em terapia de acontecimentos e problemas que podem ser recentes, que possam ter 

sido negativos ou mesmo que terminaram bem, incluindo possibilidade de futuros 

acontecimentos. Por meio destas discussões, são utilizados os assuntos trazidos pelo 

casal para a promoção da aceitação e expressão de emoções. Cordova e Jacobson 

(1999) ressaltam ainda que, mesmo que não sejam observadas mudanças 

significativas, na medida em que aumenta a compreensão de cada parceiro ao outro, 

há uma atenuação nos sentimentos de raiva, mágoa e vitimização. 

Outra estratégia proposta pelos autores citados é a promoção da aceitação 

emocional através do desenvolvimento da tolerância. Uma característica muito 

comum em casais em crise é a luta contínua em tentar mudar o outro, pois 
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identificam características negativas no parceiro como causa dos problemas, o que 

tende a gerar grande sofrimento. O trabalho do terapeuta seria amplificar a visão de 

ambos, possibilitando o entendimento de outras variáveis que possam estar 

controlando o comportamento de cada um. Este entendimento poderá levar à 

desistência da luta pela mudança do parceiro devido ao aumento da tolerância, e, 

consequentemente, poderá produzir mudança nas contingências ambientais. 

A reênfase positiva seria a estratégia de reconhecer as faces positivas do 

comportamento, sem deixar de lado seus pontos negativos, possibilitando uma visão 

mais ampla acerca de cada comportamento existente. Uma tarefa que poderia ser 

solicitada para João e Maria seria a atividade “Como ele (a) me vê, como eu vejo ele 

(a)”, proposta por Lettieri (2014b). O terapeuta solicita, na sessão, para que ambos 

escrevam separadamente seus comportamentos e as do parceiro. Logo em seguida, 

ambos revelam o que escreveram e são discutidas, junto ao terapeuta, as semelhanças 

e diferenças de como ambos se percebem e percebem o outro, bem como as 

características positivas e negativas de cada comportamento relatado. Isso possibilita 

uma ampliação de como cada parceiro percebe o outro. 

Na estratégia “diferenças complementares”, destacam-se as características de 

cada um como complementares, dando um equilíbrio para o relacionamento do casal. 

Assim, as diferenças podem vir a serem vistas como pontos positivos e não apenas 

como negativas, aumentando, desta forma, a tolerância entre os parceiros. No 

exemplo citado, eram bem evidentes as características que poderiam ser vistas como 

complementares: um extrovertido e outro mais reservado; um mais “ligado”, outro 

mais “desligado”. Pode-se conjecturar que Maria, ao ser extrovertida, possibilitaria 

que João conhecesse outras pessoas e fizesse amizades mais rapidamente e João, por 

ser mais reservado e gostar de conversar mais intimamente, permitiria que as 
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amizades se tornassem mais sólidas e duradoras, beneficiando a ambos. Assim, 

trabalhar as “diferenças complementares” é uma estratégia que poderia ser explorada 

pelo terapeuta junto a esses clientes. 

Uma estratégia importante na terapia é a preparação para a recaída, ou seja, o 

esclarecimento pelo terapeuta de que poderá haver deslizes. Este cuidado é 

importante para que não haja desistência do processo de mudanças, frustração e 

desesperança caso ocorram recaídas, já que elas devem ser enxergadas como parte do 

processo terapêutico. 

A técnica de má simulação é utilizada num momento mais avançado da terapia, 

onde os membros do casal já sejam capazes de ser compreensivos. Um dos parceiros, 

instruído pelo terapeuta, simula um comportamento antigo e, após a simulação, 

podem conversar acerca da reação do outro. Ao simular um comportamento 

propositadamente, este poderá observar melhor as reações que provoca no parceiro, 

sem que esteja envolvida emocionalmente na situação. Esta técnica poderá promover 

maior tolerância ao outro. 

A última técnica proposta por Cordova e Jacobson (1999) é a aceitação 

emocional através de maior autocuidado. Aqui, é colocada em evidência a 

responsabilidade de cada um na satisfação de suas próprias necessidades, ao invés de 

colocar a culpa da insatisfação no outro. O autocuidado não tira a responsabilidade 

de cada um para o sucesso da relação do casal. Deve-se deixar claro, inclusive, que o 

relacionamento quase nunca consegue suprir todas as necessidades individuais. Ao 

fazer esse deslocamento, é possível que haja maior tolerância às interações negativas. 

Ainda com relação à promoção de aceitação, outras técnicas são propostas por 

Otero e Ingberman (2004). O casal é instruído a pensar sobre características de seu 

parceiro e características próprias, e, a partir do relato (oral, por escrito ou desenho), 
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discutir quais são as características que passou a aceitar com o tempo, quais são 

aquelas que acha que aceitaria mais facilmente, quais das suas características gostaria 

que o parceiro aceitasse, e quais o parceiro já aceitou. Esta técnica possibilita que o 

casal aceite as diferenças existentes e deixe de enxergá-las como erros ou defeitos, 

aprendendo a validar as experiências do outro. 

As autoras propõem também a construção por escrito de um problema que 

considera importante no relacionamento, e a dificuldade ao enfrentar o problema. 

Após a escrita, passa-se para a etapa de analisar a mesma, pedindo que busque 

perceber em que se baseou ao escrever a história: em diferenças ou defeitos; 

vulnerabilidades ou violações; descrições ou avaliações. Deve-se observar a 

concordância do outro ao ouvir a história contada, o que, segundo as autoras, é um 

bom critério para se considerar uma boa história. 

No exemplo acima, sempre que um deles contava uma história, o outro tinha 

considerações a fazer, o que levava a discussões entre o casal na própria sessão. 

Estes comportamentos permitiam à terapeuta perceber a forma dos mesmos se 

relacionarem, evidenciando que não havia concordância num primeiro momento, ou 

seja, observou-se que havia déficit de empatia e cumplicidade. 

Otero e Ingberman (2004) também propõem objetivos que devem delinear as 

diferentes técnicas e formas de intervenção, baseadas em trabalhos anteriores de 

Christensen e Jacobson (2000) e Otero (2003), que são: levar à expressão de seus 

sentimentos e à identificação de sentimentos no parceiro, bem como nomeá-los; 

perceber quais são os valores de vida que aparecem nos comportamentos 

considerados como problema; evitar acusações de intenções de maldade do outro; 

desenvolver habilidades no casal que possibilitem maiores interações positivas; 

aprender a parafrasear e identificar, em relatos sobre um fato, as semelhanças e 



28 

 

diferenças; ter interesse pelo relato do parceiro; perceber que as emoções surgem a 

partir da compreensão e interpretação e que outras interpretações poderão levar a 

sentir diferentes emoções; identificar junto ao casal a influência da história de vida 

de cada um, incluindo o modelo de interação dos pais; levá-los a perceber os 

modelos de interação que cada um traz para dentro do relacionamento; desistir da 

luta pela mudança do outro impositivamente; mostrar para o casal o quanto as 

características de cada um interferem na qualidade do relacionamento; promover 

uma mudança na forma que um interpreta o comportamento do outro; identificar 

regras que possam estar influenciando na forma de entender o parceiro; ensinar cada 

um a falar sobre seu próprio comportamento e não do outro; aprender a fazer análises 

funcionais e perceber a topografia de classes de respostas. 

No caso clínico citado, na segunda sessão, foi solicitado que ambos dissessem o 

que gostavam e admiravam no parceiro. Maria chorou ao ouvir o que ele admirava 

nela. Após os relatos, ambos se olharam com ternura e se beijaram, declarando o seu 

amor. Esta forma de intervenção resgata o que os uniu inicialmente, propiciando 

consequências naturais aos relatos de admiração. 

Ao trabalhar a aceitação com o casal, utilizar-se da ludicidade é uma alternativa 

relevante, pois, ao mesmo tempo em que auxilia as estratégias de intervenção, 

propicia momentos prazerosos na sessão, diminuindo a tensão entre o casal e 

estabelecendo um maior vínculo terapêutico. Algumas ferramentas lúdicas são 

propostas por Lettieri (2014a), que deverão ser usadas em decorrência de uma análise 

funcional do casal: 

• “Quem sou eu e como ele (a) me vê” – propõe-se a cada membro do casal que 

escreva ou desenhe, em forma de animais ou objetos presentes na sala, como 

vê o parceiro e como se enxerga, com o objetivo de minimizar as distorções de 
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percepção que o casal tem acerca do outro e de si mesmo. Após a realização 

dos desenhos, cada um falará sobre o que desenhou, as características dos 

animais ou objetos que acharam semelhantes aos próprios comportamentos e 

aos do parceiro, podendo ser discutido entre eles a sua concordância ou 

discordância; 

• “Caixa da beleza” – o terapeuta disponibiliza uma caixa no consultório onde o 

casal deverá colocar objetos trazidos por eles que representem sentimentos, 

recordações agradáveis, momentos significativos; é solicitado pelo terapeuta 

que falem acerca dos mesmos na sessão. Esta atividade trará a lembrança de 

eventos reforçadores vivenciados entre o casal; e 

• “Amar é ...” – Cada parceiro deverá escrever a sua definição, juntos, explicar o 

que escreveu e operacionalizar a definição. Este exercício poderá trazer vários 

elementos de análise para o terapeuta. 

Além de exercícios lúdicos, Lettieri (2014b) propõe usos de metáforas, músicas 

e filmes como recursos: 

• “Pacote de pipoca doce” – “Como metáfora da vida, às vezes pegamos uma 

pipoca bem docinha, outra mais dura, pode aparecer uma amarga...”; 

• “Paradigma do 1+1 = 3” – O terapeuta propõe o paradigma e, na sequência, 

discute acerca do que o casal traz para a união, seus aprendizados, história de 

vida, perspectivas, sonhos, etc. Demonstra-se que há uma fusão das 

individualidades, quando há união dos mesmos, formando algo característico 

do casal; 

• Texto do Rubem Alves “Tênis x Frescobol” – para refletir acerca da luta entre 

o casal e a parceria através da ilustração das atividades esportivas trazidas no 

texto (ver Anexo 1); e 
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• Música “Não precisa mudar”, da Banda Eva (composta por Saulo Fernandes e 

Neilton Cerqueira) – a fim de possibilitar a reflexão acerca da aceitação do 

parceiro (ver Anexo 2). 

Em uma das sessões, no exemplo citado, o texto “Tênis x Frescobol” foi 

utilizado. Neste texto, o autor compara os jogos Tênis e Frescobol com as diferentes 

formas de um casal se relacionar. Ambos os jogos têm duas raquetes e uma bola, 

porém no Tênis o objetivo é derrotar o parceiro, buscar a fragilidade do outro para 

dar cortadas e ganhar vários lances, o parceiro é visto como um adversário a ser 

vencido. No Frescobol, o jogo é em parceria, os dois não devem deixar a bola cair, 

devendo ambos fazer de tudo para alcançar este objetivo. O casal que joga Tênis está 

em disputa, destruindo sonhos e valores, já os membros do casal que joga Frescobol 

buscam agir da melhor forma possível, sabendo que, se um perder, ambos perdem. A 

leitura do texto com o casal levou os mesmos a refletirem sobre suas ações. Maria 

disse, após a leitura: “nossa, esse texto foi uma alfinetada, pois diversas vezes deixo 

de fazer coisas porque é obrigação do João, sem pensar em nós dois”. Tendo em vista 

esse comentário, a história do relacionamento e análises funcionais realizadas, Maria 

poderia pensar no benefício mútuo de realizar, algumas vezes, a “parte de João” nos 

afazeres de casa (como no jogo de Frescobol) e realizar ambas as “partes”, caso fosse 

possível, o que poderia levar a um novo arranjo contingencial, com diferentes 

consequências para ambos (casa limpa, agradecimentos e elogios de João, ambiente 

harmonioso). Este texto, como metáfora, traz o desafio de ter respostas que sejam de 

cooperação, buscando uma relação harmoniosa, na qual ambos se beneficiariam.  

Esta forma de intervenção busca levar o casal a abandonar a luta e assumir um 

compromisso mútuo de mudança a favor do relacionamento. 
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Além da promoção da aceitação, outro objetivo terapêutico é a mudança 

comportamental, sobre a qual se discorrerá a seguir. 

 

Mudança Comportamental 

A mudança comportamental é outro objetivo que o terapeuta pode ter, de acordo 

com suas análises, e que poderá ser trabalhada juntamente com a promoção da 

aceitação ou separadamente. 

Uma das estratégias de mudança sugerida por Cordova e Jacobson (1999) é a 

Troca de Comportamento. Esta técnica consiste em duas etapas. A primeira é a 

identificação de coisas que cada parceiro poderá fazer ao outro para aumentar o nível 

de satisfação no relacionamento, coisas que não sejam muito custosas. A tarefa 

inicial consiste em que cada um produza, separadamente, sua lista e traga para a 

sessão para análise com o terapeuta, quando será verificado se os itens são 

específicos e compreensíveis. A segunda etapa é a atribuição da tarefa para que cada 

um dos parceiros execute pelo menos uma das coisas de sua própria lista em algum 

dia da semana seguinte. Na sessão seguinte, é feita uma avaliação acerca da 

experiência, resultados obtidos, se os itens em questão devem ser reelaborados ou 

abandonados temporariamente, etc. 

Deve haver a atenção dos parceiros para uma possível mudança e melhora do 

relacionamento, sendo desencorajados comentários críticos. Esta atividade tende a 

diminuir o comportamento dos parceiros de falarem sobre o que o outro deve mudar, 

voltando a responsabilidade de mudança para si próprio. Cordova e Jacobson (1999) 

advertem para o fato de que este tipo de intervenção depende altamente do grau de 

colaboração entre os parceiros, e recomendam que, em níveis de crise elevados e/ou 
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baixo grau de compromisso com o relacionamento, seja utilizado somente após a 

aceitação ter realmente acontecido. 

Outra estratégia enfatizada por Cordova e Jacobson (1999) em mudança 

comportamental é o treino em habilidades sociais com ênfase em treino de 

comunicação e de solução de problemas. Segundo Del Prette e Del Prette (2010), as 

habilidades sociais se referem a classes de comportamentos sociais que possibilitam 

lidar com as diferentes situações sociais. Esta competência comportamental 

possibilita ao indivíduo relações sociais douradoras, produtivas e satisfatórias, 

enquanto déficits nesta área geralmente levam a conflitos e dificuldades em 

relacionamentos interpessoais. Desta maneira, o treino de solução de problemas e 

treino de comunicação são relevantes na modificação do comportamento. 

A estratégia de solução de problemas sugerido por Cordova e Jacobson (1999) 

se destina a situações em que haja a possibilidade de resolução através de uma 

negociação, por isso não entram questões que envolvam preferências, sentimentos ou 

desejos. O casal deverá definir o problema a ser solucionado, de forma clara e 

específica. Logo após, é feita a “tempestade de ideias”, onde deverão escrever todas 

as possíveis soluções, mesmo as mais absurdas. Logo após, as ideias são avaliadas 

conjuntamente, e serão retiradas da lista aquelas que não tratam do problema de 

forma adequada – ambos devem concordar acerca da retirada. Nesta atividade, cada 

item é avaliado e são julgados os prós e contras do mesmo. A partir dos itens que 

ficaram na lista, é escolhida uma solução e enfatizado o compromisso mútuo em 

executar a solução escolhida, podendo ser firmado em acordo assinado em um papel. 

Outra estratégia relevante proposta por Cordova e Jacobson (1999) é o treino em 

comunicação, uma vez que o déficit em comunicação é uma das principais razões 

para a insatisfação conjugal. O treino em comunicação consiste em três etapas. A 
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primeira é instruir os parceiros acerca das consequências destrutivas de se comunicar 

utilizando críticas e acusações. O casal é incentivado a conversar acerca do problema 

e falar sobre suas emoções sem que haja cobrança acerca das mesmas. Também são 

ensinados a utilizarem a paráfrase, ou dupla verificação, a fim de se certificar do que 

o parceiro está dizendo, para que não haja conclusões equivocadas. A segunda etapa 

é a conversação em consultório, com a observação do terapeuta e com o seguimento 

das regras: concentrar-se em si próprio, sem proferir culpa ou crítica ao parceiro, 

expressar emoções e utilizar paráfrases. No decorrer do exercício prático, o terapeuta 

vai lembrando os parceiros das regras, caso haja necessidade. O terceiro momento 

seria a análise do exercício com o casal, observando os efeitos das regras seguidas e 

um feedback do terapeuta quando eles estiverem melhorando. A prática da 

comunicação só será atribuída como tarefa de casa quando o terapeuta estiver 

confiante nas habilidades do casal. 

A mudança comportamental, como visto, utiliza-se de exercícios práticos em 

que são utilizadas várias regras no processo de aprendizagem. Assim, se faz 

necessária uma reflexão acerca da utilização das regras em Terapia de Casal. 
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Regras 

 

Vantagens e Desvantagens da Utilização de Regras 

Quando se fala em regras, logo são lembradas algumas situações específicas, 

como regras de um jogo, de uma forma de trabalho, de um estabelecimento. Porém, o 

conceito de regras, a partir de uma visão da Análise do Comportamento, é ampliado 

e entendido a partir de estudos acerca do comportamento verbal. Desta maneira, 

regras são conselhos, avisos, sugestões e ordens, escritas ou faladas, que são emitidas 

por um falante e recebidas por um ouvinte, que poderá se comportar ou não de 

acordo com a regra. As regras antecipam em seu enunciado as consequências 

reforçadoras ou punitivas caso o ouvinte venha a comportar como descrito por elas. 

Estas consequências seriam a razão de segui-las (Baum, 1994/2006; Skinner, 

1974/2006, 1969/1984). Assim, regra é entendida como um tipo de estímulo 

discriminativo para o ouvinte, quando o comportamento deste, por sua vez, é 

controlado por ela (Baum, 1994/2006). O comportamento de seguir regras é chamado 

de comportamento governado por regras, sendo classificado como comportamento 

operante. Este se difere do comportamento diretamente modelado pelas 

contingências por somente ocorrer a partir de um enunciado que antecipa as 

consequências para o ouvinte, enquanto que o modelado pelas contingências ocorre e 

se mantém a partir do ambiente e suas consequências, ou seja, relações de reforço e 

punição que não tenham sido verbalizadas (Baum, 1994/2006, Catania, 1998/1999, 

Skinner, 1974/2006). 

Existem também as autorregras, que são as regras formuladas ou reformuladas 

pelo próprio indivíduo e que passam a controlar seu comportamento. Estas podem ser 
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públicas, quando são explicitadas, ou privadas/encobertas, na forma de pensamentos 

(Jonas, 2001/2006). 

O comportamento de seguir regras, como todo operante, é um comportamento 

aprendido, ou seja, na história de interação social, o indivíduo passa por 

contingências arbitrárias de seguir regras. O emissor da regra é que controla o 

reforço ou punição referente à regra (Guedes, 2001/2006). Geralmente, desde muito 

cedo, as pessoas são submetidas a este tipo de aprendizagem e, caso suas 

consequências sejam reforçadoras, o comportamento de seguir regras será 

fortalecido, bem como ocorrerá a generalização (Baum, 1994/2006). 

Há várias vantagens da utilização de regras, como o aprendizado muito mais 

rápido do que se os comportamentos fossem aprendidos em processo de modelagem, 

por reforço e punição (Skinner, 1974/2006). Esta vantagem é importante para a 

sobrevivência da espécie e também da cultura. Habilidades complexas vigentes em 

nossa cultura como dirigir, cozinhar, tocar um instrumento, dentre outros, são 

aprendidos através de regras que especificam como e quando fazer. Após esta 

aprendizagem inicial, o comportamento é modelado pelas contingências, quando a 

pessoa poderá emitir novos comportamentos e estes poderão permanecer ou não 

(Baum, 1994/2006). Em um relacionamento, um ou ambos os cônjuges podem ter 

recebido regras de como deveriam tratar seu parceiro. Porém, no decorrer da vida 

conjugal, um ou ambos poderão agir de várias maneiras diferentes com seu cônjuge. 

Esta nova forma de agir será modelada, permanecendo os comportamentos que 

foram reforçados positivamente ou negativamente. 

Outra vantagem é que, uma vez que as regras substituem contingências naturais 

por antecedentes verbais, as mesmas podem modificar o comportamento do ouvinte 

quando as consequências naturais são eficazes apenas em longo prazo ou ineficazes, 
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contribuindo para a preservação da espécie (Catania, 1998/1999). Um exemplo seria 

as instruções dos pais aos filhos a respeito de situações em que as consequências 

possam ser nocivas, como queimaduras, acidentes domésticos, cortes, dentre outros. 

Também é benéfico quando, através das regras, segundo Catania (1998/1999), as 

pessoas passam a fazer coisas que, pelas contingências naturais, dificilmente fariam. 

São conhecimentos e habilidades que são passados de geração em geração através da 

instrução e que preservam a cultura de um povo. Esse também é o caso de novos 

comportamentos cujas contingências naturais são complexas, aversivas ou 

imprecisas, também são facilmente adquiridos pelas regras, segundo Meyer 

(2005/2007). 

Skinner faz algumas observações acerca destas duas formas de aprendizagem: 

“O comportamento evocado por uma regra é frequentemente mais simples do 

que o comportamento modelado pelas contingências das quais a regra foi 

derivada. A regra cobre apenas o essencial; pode omitir aspectos que dão ao 

comportamento modelado por contingências o seu caráter” (Skinner, 

1969/1984, p. 296). 

Assim, se o comportamento aprendido por regras se limitar a estas, terá uma 

amplitude/variabilidade bem limitada frente ao comportamento modelado por 

contingências, uma vez que as regras delimitam o comportamento ao tentar descrever 

as contingências em questão. 

Outra diferença que Skinner (1974/2006) ressalta é a diferença dos sentimentos 

evocados por ambos comportamentos, governado por regras ou modelado pelas 

contingências. Podemos imaginar os sentimentos no exemplo das regras recebidas de 

como se relacionar com seu cônjuge. Um exemplo seria o seguimento da regra: “faça 

boas comidas para seu companheiro e este ficará feliz”. Caso ocorra a consequência 
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esperada, poderá haver um sentimento de “cumprimento do dever”, bem diferente, 

por exemplo, de um comportamento como realizar um jantar especial, diferente do 

cotidiano, para o cônjuge e como consequência obter reforçadores positivos, 

podendo eliciar sentimentos de satisfação. Sentimentos bem diferentes também são 

evocados quando o seguimento de regras leva à evitação de um evento aversivo 

(sentimento de alívio) e o comportamento modelado pelas contingências produz 

reforçamento natural (sentimento de valoração). 

A desvantagem do comportamento governado por regras, e que tem sido 

levantada por analistas do comportamento, é a possibilidade de insensibilidade às 

contingências em vigor. Ao ser insensível às contingências, na mudança destas o 

comportamento não se adapta e perde sua utilidade (Catania, 1998/1999; Matos, 

2001). Catania atenta para que as instruções não substituam o contato direto com as 

contingências, lembrando da importância do comportamento habilidoso, sensível às 

mudanças contingenciais. 

Frente às vantagens e desvantagens das regras, a discussão que queremos 

levantar é se o analista do comportamento clínico e, mais especificamente, o 

terapeuta de casal, deve utilizar regras no seu trabalho.  

 

Utilização de Regras pelo Terapeuta Comportamental 

A psicoterapia, segundo Skinner (1953/2003), é uma das agências controladoras 

de um grupo, assim como governo, religião, economia e educação, pois tem o poder 

de reforçar ou punir seus membros. No caso específico do terapeuta, seu poder se 

origina no fato que seus clientes chegam em uma condição de vida aversiva, o que 

propicia, segundo o autor, o valor reforçador de qualquer promessa de alívio que o 
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terapeuta emita. Na medida que há um progresso no tratamento, o poder do terapeuta 

aumenta, pois este se torna para seu cliente uma importante fonte de reforço. 

O terapeuta deve estar atento a efeitos indesejáveis que podem surgir caso opte 

pela utilização de regras na clínica. Medeiros (2010) sugere que o terapeuta utilize 

somente em casos bem específicos. Quando as regras são seguidas, segundo o autor, 

poderá haver alguns efeitos como dependência, baixa assertividade ou submissão, 

insensibilidade ou não reforçamento do seguimento de regras. O terapeuta, ao emitir 

regras sobre uma situação para seu cliente, impossibilita que o cliente venha a emitir 

suas próprias autorregras e em uma nova situação este dificilmente saberá o que 

fazer, vindo a solicitar ao terapeuta uma nova “orientação” – neste caso, ele estará 

em uma situação de dependência do terapeuta. Esta situação também poderá manter 

o cliente em um padrão comportamental pouco assertivo, sendo incapaz de 

argumentar a favor de suas próprias opiniões. Ainda segundo Medeiros (2010), a 

insensibilidade a mudanças de contingências devido ao seguimento de regras é um 

fator relevante para o terapeuta também levar em consideração, assim como o risco 

de abalar seu vínculo terapêutico caso a regra que emitiu para seu cliente seja 

equivocada. 

Medeiros (2010) também atenta para situações nas quais o cliente aceita seguir a 

regra do terapeuta, porém poderá não conseguir emitir o comportamento descrito, 

uma vez que as contingências continuam as mesmas. Isso poderá levá-lo a abandonar 

a terapia e se sentir incapaz; emitir tatos distorcidos6, como forma de esquiva de 

possível punição por parte do terapeuta; ou, até mesmo, discordar do terapeuta 

                                                 

6 Segundo Skinner, tato se refere a um operante verbal evocado por um estímulo e reforçado pela 

comunidade verbal. É chamado de tato distorcido quando o controle de estímulos é “inventado” pelo 

falante, ou seja, o comportamento verbal está sob controle de operações estabelecedoras e de 

reforçadores específicos (Skinner, 1957/1978). 
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reagindo de forma agressiva ou concordar com o terapeuta na sessão e não emitir o 

comportamento correspondente (não correspondência entre dizer e fazer). 

Medeiros (2010) aponta para o fato de que, em alguns casos específicos, o 

terapeuta poderá se utilizar das mesmas em uma fase inicial da terapia. As regras 

seriam um ponto de partida enquanto os comportamentos de auto-observação e 

autodescrição vão sendo modelados, chegando à emissão de autorregras pelo cliente. 

O terapeuta deverá, segundo o autor, estar atendo a três questões: a probabilidade do 

seguimento das regras, a finalidade terapêutica para o cliente e o efeito para o 

vínculo entre cliente e terapeuta. Deve-se emitir a regra em formato de sugestão, 

deixando o cliente livre para discordar da mesma. 

Desta maneira, faz-se necessário que o terapeuta busque novas possibilidades e 

formas de trabalhar a terapia comportamental de maneira que minimize a utilização 

de regras na clínica. As terapias de terceira onda apresentam propostas de atuação 

que buscam priorizar o reforçamento pelas contingências, como ilustrado a seguir.  

 

Minimizando a Utilização de Regras na Prática Clínica 

As terapias de terceira onda são formas de atuação clínica acerca das quais o 

terapeuta comportamental de casais poderá se apropriar e adaptar à sua prática 

clínica levando à diminuição da utilização de regras. 

Pode-se destacar a Psicoterapia Comportamental Pragmática (PCP), que tem um 

formato não diretivo, no qual o terapeuta formula questionamentos reflexivos que 

levam o cliente a perceber as contingências vivenciadas bem como a formulação de 

novas regras, tendo o autoconhecimento como facilitador da mudança 

comportamental. O terapeuta poderá se utilizar de metáforas, sonhos, filmes, livros, e 

também de tarefas de casa que tenham por objetivo coleta de dados, sem a emissão 
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de regras. A PCP é feita dando exclusividade a perguntas abertas e reforçamento 

diferencial, a partir de análises funcionais feitas pelo terapeuta (Medeiros, 2014). Na 

prática clínica com casais, é uma alternativa relevante, pois leva à reflexão de ambos 

os parceiros sobre seus comportamentos e levantamento de possibilidades pelos 

próprios clientes, sem que haja utilização das regras. 

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) também é uma alternativa, pois utiliza 

a própria relação terapêutica como ferramenta, tendo foco no reforçamento natural. 

Vale-se de princípios básicos de aprendizagem para fortalecer a relação terapêutica, 

busca aumentar o repertório de relações interpessoais efetivos que leve à 

generalização destas novas habilidades para os relacionamentos do cliente (Tsai et 

al., 2009/2011). 

O terapeuta deverá observar comportamentos clinicamente relevantes que 

ocorrem na sessão, sendo: “comportamentos-problema” (CRBs1), os 

comportamentos de progressos do cliente que ocorrem na sessão (CRBs2), e as 

interpretações do comportamento pelo próprio cliente (CRBs3). O terapeuta deverá 

prestar atenção a CRBs emitidos na sessão, evocar CRBs1 e criar possibilidade de 

desenvolvimento do CRBs2, bem como reforçar os CRBs2 quando ocorrerem na 

sessão, de forma natural, para que estas mudanças possam ser generalizadas para o 

ambiente do cliente. Também deve observar seu próprio comportamento em relação 

ao cliente, bem como fornecer interpretações de variáveis que controlam o 

comportamento do cliente, história de reforçamento e variáveis atuais (Kohlenberg & 

Tsai, 1991/2006). 

O terapeuta de casais pode utilizar seus conhecimentos de FAP para sua prática 

clínica com os casais, percebendo os CRBs na sessão e trabalhando a partir deste 
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entendimento, tanto para planejamento como também para programar suas 

intervenções. 

Outra prática clínica que poderá ser adaptada à Terapia de Casais é a Terapia de 

Aceitação e Compromisso (ACT), que tem como premissa o abandono da luta contra 

os eventos privados, aceitando os mesmos e buscando se comportar de maneira a 

obter uma vida mais significativa, ou seja, que esteja de acordo com os valores do 

cliente. Desta maneira, a ACT busca propiciar que os eventos privados, como 

pensamentos, sentimentos, memórias e sensações, sejam apenas vivenciados. Pois 

muitos problemas clínicos partem da identificação do indivíduo com seus eventos 

privados, buscando continuamente a evitação dos mesmos, gerando mais sofrimento, 

e, até mesmo, utilizando os mesmos como razões/explicações para outros 

comportamentos (Saban, 2011). 

O processo terapêutico é baseado em seis fases expressas em um modelo no 

formato de um hexágono. O Hexágono de flexibilidade psicológica, onde no lado 

esquerdo se encontram as etapas iniciais, aceitação e desfusão, que se relacionam 

com as condições que levam o cliente à terapia, e o lado direito com os valores e 

novos repertórios, ações com compromisso para mudança. As condições básicas 

ficam nas extremidades do meio do hexágono, o momento presente e o self como 

contexto (Saban, 2011). A ACT se utiliza de metáforas, paradoxos e exercícios 

experienciais em todas as fases da terapia, sempre de forma adaptada às 

contingências que o cliente vivencia (Costa, 2014). 

A ACT poderá ser utilizada principalmente ao trabalhar com os casais na 

modalidade da aceitação, levando os parceiros a aceitarem tanto seus eventos 

privados como os do outro. Ao perceberem os seus valores de vida, o casal também 
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poderá atuar de forma compromissada. É mais um recurso relevante para o terapeuta 

comportamental de casal. 
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Considerações Finais 

 

O presente trabalho buscou apresentar o desenvolvimento da Terapia 

Comportamental de Casal Integrativa e sua interrelação com o desenvolvimento da 

Análise Comportamental Clínica, incluindo algumas propostas de terapia mais 

recentes, como Psicoterapia Comportamental Pragmática, Psicoterapia Analítica 

Funcional e Terapia de Aceitação e Compromisso. Percebeu-se que a transição das 

propostas clínicas individuais também ocorreu na forma de trabalhar com os casais. 

Desta maneira, deixa-se a exclusividade da modificação do comportamento, na qual 

os terapeutas comportamentais sugeriam técnicas e treinamentos padronizados para 

modificar a forma de agir com o parceiro, a partir de análises moleculares da relação 

entre variáveis ambientais específicas e os problemas dos casais; e passa-se a adotar 

intervenções contextualistas, considerando a história única de cada casal, priorizando 

os reforçadores naturais e a importância da aprendizagem pelas contingências. 

Buscou-se por explicitar como o terapeuta comportamental de casal pode 

trabalhar e algumas propostas de intervenções, considerando a Terapia 

Comportamental de Casal Integrativa, que atenta tanto para a aceitação como para a 

modificação do comportamento. Também se discutiu a utilização das regras no fazer 

clínico, suas vantagens e desvantagens. Apesar de ter sido muito utilizada na 

modificação do comportamento devido a algumas vantagens, tais como o rápido 

aprendizado, uma vez que substituem as contingencias por antecedentes verbais, 

vários efeitos indesejáveis podem ocorrer a partir de sua utilização. O seguimento de 

regras pode levar à insensibilidade às contingências, baixa assertividade, 

dependência do terapeuta, além de propiciar a ocorrência de problemas ao trabalho 
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do terapeuta, como emissão de tatos distorcidos pelo cliente, a não correspondência 

entre dizer e fazer e o abandono da terapia. 

Foi apresentado, como ilustração do trabalho psicoterápico com casais, o caso de 

João e Maria. Casados há 4 anos, vivenciavam episódios de briga constantes e 

agressões físicas e psicológicas emitidas por João. Maria, que antes se considerava 

alegre e extrovertida, percebia-se diferente na interação com as pessoas, devido às 

reclamações e brigas do parceiro, uma vez que João criticava seu modo de agir. 

Maria fazia o tipo mais “desligada” e “tranquila”, já João era mais “ligado”, 

“antenado”. João teve muitos problemas familiares no decorrer de sua vida, já Maria 

foi criada em um lar estruturado. 

O trabalho terapêutico com o casal teve a aceitação como principal objetivo, 

sendo utilizados nas intervenções recursos como textos, desenhos e música. Foram 

utilizadas algumas estratégias propostas por Jacobson (1999), como união empática 

sobre o problema, transformação do problema em um atrativo, reênfase positiva, 

preparação para a recaída, admiração do parceiro. No trabalho com este casal, optou-

se por utilizar regras apenas uma vez como tarefa de casa. A tarefa não teve a adesão 

pelo casal e a terapeuta resolveu não insistir no cumprimento da mesma. O 

conhecimento sobre os estudos acerca da utilização de regras foi fundamental neste 

caso, pois, se a terapeuta optasse por insistir no cumprimento da mesma, poderia se 

deparar com os efeitos indesejáveis citados acima. Nas demais intervenções, foram 

priorizadas, além dos recursos lúdicos, reflexões verbais acerca dos temas trazidos 

pelo casal nas sessões. 

Aos poucos, pode-se perceber uma melhora na interação do casal na sessão. Por 

exemplo, a forma de sentar (inicialmente, Maria ficava quase de costas para João, 

mas passou a sentar de maneira a ter mais contato visual e maior interação com ele), 
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os choros nas sessões foram cessando, na medida que Maria passava a expressar 

verbalmente seus eventos privados, como sentimentos e pensamentos, bem como as 

expressões de carinho, tanto por parte de João como de Maria, começaram a surgir 

espontaneamente, transmitindo para o terapeuta um clima mais harmonioso entre 

eles. Essa percepção fica mais acurada quando não há emissão de regras por parte da 

terapeuta, pois, caso esta emitisse regras de como um deveria se expressar para o 

outro, haveria dificuldades em saber se os comportamentos em sessão eram para 

agradar o terapeuta e mostrar que estavam cumprindo o dever de casa, ou se eram 

expressões genuínas de carinho e cuidado. 

Nesse sentido, defende-se que o terapeuta que se propõe a atender casais deve 

estar muito atento à discussão da utilização das regras, pois além dos efeitos 

indesejáveis acima citados, a mudança comportamental poderá ser temporária. As 

regras se fazem necessárias nos procedimentos que visam à modificação de 

comportamentos que trazem riscos à vida dos clientes, por exemplo. Porém, mesmo 

que a utilização das regras seja necessária, deve ser utilizada com muita cautela e não 

de forma sistemática, lembrando sempre que a mesma deve ser substituída 

posteriormente pela exposição direta às contingências. Também, deve-se ressaltar 

que o estudo das terapias contextuais é de extrema importância, para que o terapeuta 

de casal possa intervir de forma a minimizar a utilização de regras em suas 

intervenções. 

O presente trabalho ficou limitado tanto no que diz respeito à amplitude dos 

assuntos abordados, como também à pouca literatura disponível, em português, na 

clínica comportamental de casais. Sugere-se que sejam realizadas mais pesquisas 

nesta área, bem como maior divulgação de estudos de caso, para que haja melhor 

formação dos terapeutas comportamentais de casais, maior variabilidade de 
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estratégias terapêuticas, e, assim, crescimento da Análise do Comportamento no que 

tange a esta área. 
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Anexo 1. Texto “Tênis x Frescobol”. 

Alves, R. (n.d.). Tênis x Frescobol. Retirado no dia 02/02/2015 do site 

http://rubemalves.com.br/site/10mais_-6.php 

 

Depois de muito meditar sobre o assunto concluí que os casamentos são de dois 

tipos: há os casamentos do tipo tênis e há os casamentos do tipo frescobol. Os 

casamentos do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre 

mal. Os casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm a chance de ter 

vida longa. 

Explico‐me. Para começar, uma afirmação de Nietzsche, com a qual concordo 

inteiramente. Dizia ele: Ao pensar sobre a possibilidade do casamento cada um 

deveria se fazer a seguinte pergunta: "Você crê que seria capaz de conversar com 

prazer com esta pessoa até a sua velhice?". Tudo o mais no casamento é transitório, 

mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de 

conversar. 

Xerazade sabia disso. Sabia que os casamentos baseados nos prazeres da cama 

são sempre decapitados pela manhã, terminam em separação, pois os prazeres do 

sexo se esgotam rapidamente, terminam na morte, como no filme O império dos 

sentidos. Por isso, quando o sexo já estava morto na cama, e o amor não mais se 

podia dizer através dele, ela o ressuscitava pela magia da palavra: começava uma 

longa conversa, conversa sem fim, que deveria durar mil e uma noites. O sultão se 

calava e escutava as suas palavras como se fossem música. A música dos sons ou da 

palavra – é a sexualidade sob a forma da eternidade: é o amor que ressuscita sempre, 

depois de morrer. Há os carinhos que se fazem com o corpo e há os carinhos que se 

fazem com as palavras. E contrariamente ao que pensam os amantes inexperientes, 
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fazer carinho com as palavras não é ficar repetindo o tempo todo: "Eu te amo, eu te 

amo...". Barthes advertia: "Passada a primeira confissão, 'eu te amo' não quer dizer 

mais nada". É na conversa que o nosso verdadeiro corpo se mostra, não em sua 

nudez anatômica, mas em sua nudez poética. Recordo a sabedoria de Adélia Prado: 

"Erótica é a alma". 

O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota 

se revela no seu erro: o outro foi incapaz de devolver a bola. Joga‐se tênis para fazer 

o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu 

adversário, e é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada – palavra muito 

sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper, derrotar. 

O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não 

pode mais continuar porque o adversário foi colocado fora de jogo. Termina sempre 

com a alegria de um e a tristeza de outro. 

O frescobol se parece muito com o tênis: dois jogadores, duas raquetes e uma 

bola. Só que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola 

veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do 

mundo para devolvê‐la gostosa, no lugar certo, para que o outro possa pegá‐la. Não 

existe adversário porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui ou os dois ganham ou 

ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra – pois o que se deseja é que 

ninguém erre. O erro de um, no frescobol, é como ejaculação precoce: um acidente 

lamentável que não deveria ter acontecido, pois o gostoso mesmo é aquele ir e vir, ir 

e vir, ir e vir... E o que errou pede desculpas, e o que provocou o erro se sente 

culpado. Mas não tem importância: começa‐se de novo este delicioso jogo em que 

ninguém marca pontos... 
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A bola: são as nossas fantasias, irrealidades, sonhos sob a forma de palavras. 

Conversar é ficar batendo sonho pra lá, sonho pra cá... 

Mas há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera 

do momento certo para a cortada. 

Camus anotava no seu diário pequenos fragmentos para os livros que pretendia 

escrever. Um deles, que se encontra nos Primeiros cadernos, é sobre este jogo de 

tênis: Cena: o marido, a mulher, a galeria. O primeiro tem valor e gosta de brilhar. A 

segunda guarda silêncio, mas, com pequenas frases secas, destrói todos os propósitos 

do caro esposo. Desta forma marca constantemente a sua superioridade. O outro 

domina‐se, mas sofre uma humilhação e é assim que nasce o ódio. Exemplo: com um 

sorriso: "Não se faça mais estúpido do que é, meu amigo". A galeria torce e sorri 

pouco à vontade. Ele cora, aproxima‐se dela, beija‐lhe a mão suspirando: "Tens 

razão, minha querida". A situação está salva e o ódio vai aumentando. 

Tênis é assim: recebe‐se o sonho do outro para destruí‐lo, arrebentá‐lo, como 

bolha de sabão... O que se busca é ter razão e o que se ganha é o distanciamento. 

Aqui, quem ganha sempre perde. 

Já no frescobol é diferente: o sonho do outro é um brinquedo que deve ser 

preservado, pois se sabe que, se é sonho, é coisa delicada, do coração. O bom ouvinte 

é aquele que, ao falar, abre espaços para que as bolhas de sabão do outro voem livres. 

Bola vai, bola vem – cresce o amor... ninguém ganha para que os dois ganhem. E se 

deseja então que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha 

fim... 
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Anexo 2. Música “Não Precisa Mudar”. Banda Eva. Autoria: Saulo Fernandes e 

Neilton Carqueira (Gigi). 

 

Não precisa mudar 

Vou me adaptar ao seu jeito 

Seus costumes, seus defeitos 

Seu ciúme, suas caras 

Pra que mudá-las? 

 

Não precisa mudar 

Vou saber fazer o seu jogo 

Deixar tudo do seu gosto 

Sem guardar nenhuma mágoa 

Sem cobrar nada 

 

Se eu sei que no final fica tudo bem 

A gente se ajeita numa cama pequena 

Te faço um poema e te cubro de amor 

 

Então você adormece 

Meu coração enobrece 

E a gente sempre esquece 

De tudo o que passou... 


