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ESTUDO DE CASO:  

UMA CRIANÇA COM BAIXA AUTOESTIMA PROVENIENTE DE 

COBRANÇAS ADVINDAS DO PAI 

 

Raimunda Ronilda Silva Bendia 

 

 

RESUMO  
 
Nossas reações aos acontecimentos do cotidiano são determinadas por quem e 
pelo que pensamos que somos. Assim, a autoestima é a chave para o sucesso 
ou para o fracasso. É também a chave para entendermos a nós mesmos e aos 
outros. A Terapia cognitivo Comportamental (TCC) é considerada o tratamento 
de primeira escolha para diversos tipos de psicopatologias, assim como para 
outros transtornos psiquiátricos. A intervenção com os pais se deu com eles 
desempenhando o papel de facilitadores, sendo a intervenção focada na criança 
e os pais envolvidos apenas para tomarem consciência das intervenções que 
estão sendo realizadas com a criança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autoestima. Aspectos psicológicos. Comportamento. 
Terapia cognitivo comportamental.  
 

  



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A terapia cognitiva de crianças, assim como no trabalho com adultos, 

fundamenta-se na suposição de que o comportamento é adaptativo e de que 

existe interação entre pensamentos, sentimentos e condutas do indivíduo. O 

maior impulso da terapia cognitivo-comportamental é em direção à compreensão 

da natureza e do desenvolvimento do repertório comportamental de um indivíduo 

e dos processos cognitivos que o acompanham. Como afirmam Kendall e 

Dobson (1993) “A cognição não é um conceito singular ou unitário, mas um termo 

geral que se refere a um sistema completo” (p.9). O termo “cognição” refere-se 

não só aos “conteúdos” cognitivos, mas também às formas pelas quais as 

informações são representadas na memória e aos procedimentos de mediação 

ou controle pelos quais as informações são processadas ou utilizadas.   

O sistema cognitivo é desenvolvido ao longo da vida do indivíduo e está 

relacionado à sua personalidade; sofre influência do ambiente interpessoal, 

principalmente no âmbito familiar, além de requerer funções específicas, tais 

como memória e metacognição, para sua consolidação. O modelo cognitivo 

desenvolvido por Beck (2013) trabalha com a hipótese de que a maneira como 

as pessoas percebem e processam as informações dos eventos diários 

influencia emoções e comportamentos. 

Quando crianças, nossa autoconfiança e nosso autorrespeito podem ser 

alimentados ou destruídos pelos adultos, conforme tenhamos sido respeitados, 

amados, valorizados e encorajados a confiar em nós mesmos. 

A relação afetiva estabelecida com a criança e os cuidados que ela recebe 

na família, sobretudo nos primeiros anos de vida, tem consequências 

importantes sobre sua condição de saúde e desenvolvimento físico e 

psicológico. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A procura de atendimento psicoterapêutico veio através de 

encaminhamento do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família. A paciente 

passou por uma série de exames clínicos neurológicos até chegar no diagnóstico 

de Disritmia cerebral, o qual é apresentado como crises epiléticas, mas somente 



 
 

atualmente exibiu crises fortes, não se recordando de episódios anteriores e os 

pais também nunca perceberam nada. Aconteceram 3 crises, sendo estas em 

casa e também na escola. 

Os pais trouxeram como queixa para o setting terapêutico as crises 

epiléticas (levantando a hipótese de ser algo traumático), a enurese noturna, a 

inconstância ao querer brincar e a agressividade com os familiares. 

Os instrumentos utilizados consistiu em entrevistas, anamnese, sendo 

que dentre as técnicas utilizadas estão a Elaboração de Histórias, Técnicas 

cognitivas de Reatribuição, Vantagens e Desvantagens, Psicoeducação Diretiva, 

Ludodiagnóstico.  

Os testes projetivos, os desenhos e os brinquedos oferecem estímulos 
de estruturação ambígua ou pouco definidas; o sujeito precisa apelar 
para diferentes condutas, sejam verbais, gráficas ou lúdicas para dar 
forma, organização e sentido emocional a esse aspecto da realidade 
que o estímulo projetivo representa. (AFFONSO,2012) 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

No decorrer do atendimento, foi possível realizar seis atendimentos, 

incluindo os encontros com os pais, ocorrendo abandono do tratamento. As 

intervenções com pais na TCC de crianças e adolescentes podem ocorrer de 

diferentes formas e em diferentes momentos do tratamento, de acordo com a 

demanda. Na primeira sessão somente o pai veio acompanhando a criança, 

sendo feito um contato inicialmente com os dois juntos no consultório e logo após 

somente com o pai e depois somente com a criança, com a finalidade de colher 

com o pai todas as demandas e dados da criança, assim como autorização para 

atendimento. Com a criança a finalidade foi iniciar o vínculo terapêutico a partir 

da confiança e rapport. Como as informações trazidas pelo pai estavam falhas e 

insuficientes para o início e compreensão do processo terapêutico, solicitei que 

a mãe estivesse presente na sessão seguinte. 

Na segunda sessão, vieram os pais e a criança. Primeiramente atendi a 

criança a fim de estabelecer mais confiança e também socializar sobre o que era 

a terapia, pois devido às experiências advindas anteriormente de passar em 

muitos médicos, a criança estava assustada com a minha presença e do que se 

tratava aquela situação. Após explicação a paciente disse ter compreendido e já 

começou a se envolver na terapia, fornecendo com mais abertura informações 



 
 

sobre si, dialogando tranquilamente. Apesar de ainda ser uma criança, a 

paciente apresenta muitas características adolescentes e algumas adultas, 

como na forma de se vestir, se maquiar e falar. Após o atendimento da criança, 

estive em contato com a mãe, para confrontar as informações dadas 

primeiramente pelo pai, pois o mesmo parecia inseguro. De fato a mãe trouxe 

dados importantíssimos à tona que o pai havia omitido, como por exemplo, que 

ele também sofre de enurese noturna e que cobra da filha que ela emagreça, 

fique bonita e cresça logo para parar de fazer “xixi na cama”. Bom, como saber 

se a mãe não estava projetando no pai seu próprio comportamento? As 

respostas vieram através das sessões posteriores com a própria criança, afinal 

de contas a paciente era a criança e nãos os pais. 

As crianças com problemas emocionais ou comportamentais 

frequentemente apresentam baixa autoestima, lidar diariamente com a figura do 

pai, cobrando que a criança seja alguém que ele gostaria que ela fosse, acabou 

gerando uma descaracterização na criança. A mesma, como supracitado, 

procurou meios comportamentais para expressar o que o pai deseja dela como, 

por exemplo, que ela cresça, fazendo com que a paciente perca essa 

característica infantil e comece a se comportar como uma adulta, principalmente 

nas roupas e calçados (sempre com algum saltinho). A maquiagem tem dois 

viés, poderíamos levantar a hipótese da vaidade, mas, apresentou-se mais como 

uma forma de se tornar mais bonita, como se a beleza dela não estivesse 

presente sem a maquiagem. 

Nas sessões 3, 4 e 5 foram feitas atendimentos somente com a criança. 

Foram trabalhadas técnicas lúdicas a fim de captar com mais clareza quais eram 

os pontos que a criança apresentava com relação à queixa dos pais. Foi através 

de uma técnica, Desenho da Família, que se chegou ao ponto principal fonte de 

todos os sintomas trazidos pela criança. Após o desenho da família solicitei que 

a paciente desse nota de 0 a 10, sendo 0 péssimo e 10 excelente, para cada 

membro de sua família. Todos receberam nota 10, exceto ela mesma, dando a 

si nota 5 e justificando: 

Criança – Todos são excelentes na minha casa, menos eu, eu sou nota 5 

Terapeuta – Porque somente você é nota 5? 

Criança – Porque eu não sou excelente, eu não sou fã de mim mesma 

Terapeuta – Como assim “não sou fã de mim mesma”?  



 
 

Criança – Não gosto de mim, sou gorda e não sou bonita. 

A partir dessa fala da paciente foi possível amarrar os sintomas a uma 

causa. A cobrança do pai tem refletido para que ela busque ser o que ele quer 

que ela seja, e ela faz isso, sem olhar as vontades próprias. A presença de 

grandes traços adolescentes significa ela estar queimando etapas e já saindo da 

infância e passando para a adolescência, mesmo ainda sendo criança. Ou seja, 

o pai quer que ela cresça e é isso que ela está fazendo, só que de forma 

precipitada, deixando de viver a infância para passar a ser alguém adulta como 

o pai deseja. Ao mesmo tempo em que ela é uma “adolescente” tem 

pensamentos que não representam a fase como, por exemplo, não querer saber 

de namoro e não gostar do grupinho dos meninos, algo totalmente característico 

da infância. Assim como essas ela também deixou revelar no brincar outras 

características reais, que é a infância, mas em todos os diálogos ela sempre 

mantinha a postura da adolescente, pensando em tudo antes de falar. 

Todas as demais técnicas só vinham confirmar, novamente, esses 

comportamentos estarem ligados às cobranças e a como a opinião do pai fazia 

com que ela distorcesse a imagem de si mesma. Crianças em idade escolar 

costumam fazer julgamentos sobre seu valor como pessoa, além de avaliações 

mais específicas de sua competência e suas habilidades. Segundo Harter (1986) 

as variações na autoestima das crianças podem ter como causa dois fatores 

principais: a experiência das crianças em relação ao apoio dos outros e seu 

sentido de competência em áreas importantes. Pode-se observar então, a partir 

do caso clínico e da pesquisa feita por Harter, que a paciente desse estudo de 

caso desenvolveu baixa autoestima devido a falta de apoio dos familiares e 

também por se sentir incompetente por não conseguir satisfazer as vontades do 

pai. Lembrando que isso não é uma regra, como sabemos a psicologia não 

apresenta modos concretos para situações, problemas e forma de cura, cada 

sujeito tem sua individualidade e modo de enfrentamento frente às situações 

vividas. 

Frente às sessões e observações quanto ao que foi trazido pela criança, 

os pais foram chamados na 6ª sessão, somente eles estavam presentes. Como 

dito no início do desenvolvimento o pai omitiu a enurese noturna sofrida pelo 

mesmo, sendo assim não foi questionado o motivo, somente foi informado que 

a enurese da criança apresentou características orgânicas e que os pais 



 
 

deveriam conversar com a criança sobre do que se trata, como funciona e parar 

de cobrar a mesma que ela cresça, pois assim como ela pode parar, ela pode 

também não parar, e frustrar-se. Foi ressaltado também que a criança não é um 

objeto dos pais, que eles decidem o que e quem ela é sem ao menos consultar 

a mesma, pois (fala direta ao pai) cobrar da criança que ela queime etapas, que 

ela cresça e que fique magra e bonita não a ajudará em nada, muito pelo 

contrário. É necessário apreciar os valores pessoais dela, valorizar suas 

característica e não ficar cobrando que ela seja alguém que ela não quer ser. Os 

pais foram alertados quanto às características de baixa autoestima, resultado do 

modo como vem tratando a filha e os mesmos comprometeram-se a observar os 

modos e modifica-los, pois compreenderam que a agressividade realmente era 

só com eles e que a inconstância ao brincar era devido a essa confusão vivida 

por ela de ser criança e ter que crescer. 

 

“Se os antecedentes primários da baixa autoestima eram falta de 
aprovação ou validação por parte dos outros significativos, então o 
tratamento deveria ser direcionado para aqueles fatores que devem 
levar à melhora das relações sociais. Alternativamente, se o 
determinante primário de baixa autoestima foi a falta de competência 
em áreas nas quais o sucesso foi considerado altamente importante, o 
tratamento deveria enfocar tanto o aumento do nível de competência 
da criança quanto a diminuição do nível de importância atribuída ao 
sucesso.”  
(Stephen Shirk e Susan Harter – Terapia Cognitiva com Crianças e 
Adolescentes, 1999 – pág 147) 

   

4. CONCLUSÃO 

 

É importante ressaltar que para algumas crianças a autoestima é 

altamente dependente do apoio dos pais, enquanto que para outras o apoio dos 

iguais é o mais importante. Por isso a necessidade de se olhar a individualidade 

de cada paciente, mesmo sendo ele uma criança, pois é na infância que se inicia 

o processo de formação da personalidade, uma base traumática acaba refletindo 

futuramente sintomas e comportamentos que tendem a aumentar o sofrimento 

do sujeito no decorrer de sua vida.  

É no seio da família que a pessoa define seus padrões básicos de 

funcionamento, ou seja, sua forma específica e repetitiva de ser e de reagir em 

todas as situações; são os mecanismos que usará para viver e sobreviver, as 

suas escolhas ao compreender e relacionar-se com pessoas e situações. 



 
 

Na lida das questões, é importante o processo de tomar consciência do 

que se sente para poder expressar sentimentos e emoções; assim, no treino da 

expressão, é possível ter controle sobre o que se sente e expressa. Esse 

caminho exige tempo, treino e supervisão. 
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