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À minha mãe, Vânia Bezerra.
“Pensamentos felizes fazem a gente voar” (Peter Pan, 1953). Como Sininho, com 

um saco cheio de pó mágico você pode me proporcionar os mais lindos sonhos, porque 
sempre teve pensamentos felizes quando se trata dos seus fi lhos, e me fez acreditar que 
eu também podia tê-los. Obrigada por permitir que eu alcançasse voos incríveis. 

A todos os autores desta obra, meu muito obrigada!
Como os Minions, multiplicamos conhecimento e detonamos os mais diversos 

conteúdos. Fizemos deste material o mais alegre, divertido e incrível. “Banana” (Meu 
malvado favorito, 2010) para vocês. Simplesmente porque, juntos, somos demais!

Agradecimento especial à Talita Queiroga! 
Pensei numa princesa para defi ni-la, mas com a complexidade da sua história 

junto com a sua personalidade única fi cou bem difícil. Mas precisava encontrar alguma 
que a simbolizasse. Pelo nome, escolhi Merida, a personagem de Valente que surgiu 
para subverter a ideia de “donzela em apuros” e ser um ícone de força feminina. Ela é 
corajosa, confi ante e determinada, como Talita!

Alguns dizem que o destino está além do nosso controle, que não escolhemos 
nossa sina, mas eu sei a verdade. Nosso destino vive dentro de nós. Você só 
precisa ser valente o bastante para vê-lo (Valente, 2012).

Você me deu coragem para seguir com este projeto, acreditou, se dedidou, 
me ajudou o quanto pode. As atribulações pelo caminho não permitiram que o seu 
capítulo estivesse neste livro, mas sua ajuda está em toda obra, porque a sua força me 
fez ter força, pois você é “Valente”.  Obrigada, a você dedico este livro!
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Prefácio

Prefaciar um livro é sempre uma tarefa de muita responsabilidade. Dizer ao 
leitor com o que ele irá se deparar, convidar-lhe a se lançar a conhecer a obra e, so-
bretudo, apresentar o organizador do projeto são responsabilidades importantes 
quando se aceita o desafi o de fazer um prefácio. Por outro lado, prefaciar é receber 
um presente. O autor lhe repassa a sagrada função de falar por ele, o que denota 
uma deferência que só se passa a alguém que se confi a, se admira, ou se respeita. 
Sendo assim, sinto-me honrada em prefaciar esta obra organizada pela criativa 
Vanina Cartaxo e seus talentosos colaboradores. 

Não é de hoje meu gosto pelo encontro entre a arte e a psicoterapia. 
Quando aceitei a honrosa tarefa de prefaciar este livro, só pela sua ideia, já nu-
tria afeto por ele. O encontro da terapia com a sétima arte não poderia dar em 
outra coisa que não fosse sucesso garantido! Um livro interessante, instigante, 
intrigante e, sobretudo, sensível e lúdico. Cada novo capítulo leva o leitor em 
uma viagem, um jeito de ver o mundo em uma perspectiva cognitivo-compor-
tamental usando um ou mais fi lmes como recursos. 

Luz, câmera e ação! irá contribuir na formação humana de muitos tera-
peutas cognitivo-comportamentais, ajudará os mesmos a rever seus conceitos 
e relembrar o porquê escolheram esta teoria como base. Adicionalmente ainda 
levará os mesmos em uma viagem por fi lmes que expressam pressupostos cog-
nitivos e comportamentais de forma brilhante e, às vezes, de forma assustado-
ramente verdadeira.

Uma obra como esta só poderia vir de um time de autores que deixam 
a teoria e a criatividade conviverem, liderados por essa pequena grande meni-
na mulher, profunda entendedora da alma jovem, Vanina. Corajosa para pro-



por um misto de obra teórica com obra lúdica e determinada o bastante para 
levá-la a cabo. 

De minha parte, fi ca a certeza que você irá aprender e se divertir na compa-
nhia de Vanina e de seus colaboradores, que se juntaram a uma liga indestrutível, 
como Malévola, Elsa, Sofi a, Peter Pan, Cinderela, Juddy Hoops, Snoopy, Charlie 
Brown, entre outros. Junte-se a eles nesta aventura e veja como o enfoque cognitivo-
comportamental está longe de ser um grupo de teorias desinteressantes, enfadonho, 
protocolar e sem criatividade como dizem por aí. 

Dra. Carmem Beatriz Neufeld
Psicóloga, Mestre, Doutora, Pós-Doutora e Livre Docente em Psicologia

Professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo
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Apresentação
Vanina Cartaxo

Se você pode sonhar, você pode fazer. 

(Walt Disney)

1ª CENA: AUTOBIOGRAFIA

Sou Vanina Cartaxo, psicóloga, amante de animações e fi lmes infantis.  
Toda a magia do cinema, das cores, do movimento fez com que eu tivesse um 
olhar além e percebesse os fi lmes como coadjuvantes no processo terapêutico.

Para entender a minha perspectiva, você vai precisar entrar nesse mundo 
encantado. Responder algumas questões (ver anexos) que podem ser reutilizadas 
com seus pacientes. 

Sentimentos são... fáceis de mudar... (A Bela e a Fera, 1991)

Agora, serei a Bela, uma jovem sonhadora, corajosa e destemida. Que 
percebe além e acredita na transformação. 

A beleza está dentro de você. (A Bela e a Fera, 1991)

Com essa transformação pessoal, vamos embarcar nessa aventura cheia 
de suspense, drama e muito amor!
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2ª CENA: APRESENTAÇÃO DO LIVRO
 
Aventure-se fora de sua zona de conforto. As recompensas valem a pena. (Enro-
lados, 2010) 

A prática clínica infantil exige adaptação da linguagem, ousadia na interven-
ção e criatividade com uma dose de subjetividade. Esta é uma obra que retrata a te-
mática (fi lmes/animações) na perspectiva da infância, como recurso de intervenção 
ou estratégia complementar no processo terapêutico infantil. Este livro é a concreti-
zação de um trabalho executado na prática clínica de vários profi ssionais, com resul-
tados satisfatórios. 

Se você acompanhar os passos de um estranho, você vai aprender coisas que ja-
mais imaginou. (Pocahontas, 1995)
 
Preciso que você, o próximo “diretor”, saia da zona de conforto e embar-

que nessa mistura de fantasia e realidade.

Alice: – Você pode me ajudar?
Gato: – Sim, pois não.
Alice: – Para onde vai essa estrada?
Gato: – Para onde você quer ir?
Alice: – Eu não sei, estou perdida
Gato: – Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.  
(Alice no país das maravilhas, 2010)

Como profi ssional, você precisa construir seu caminho em cima de 
uma base sólida, por isso precisa saber onde quer chegar com seu paciente, 
seguir uma fundamentação e acompanhar a conceitualização do caso. O li-
vro embasa teoricamente as temáticas e faz conexão com a prática, através de 
um caminho seguro e didático.

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é um dos modelos mais 
pesquisados e utilizados da atualidade. No que se refere à infância, é conside-
rado efi caz pelo trabalho ativo e colaborativo no setting terapêutico. Perspecti-
va esta que foi escolhida para se associar aos fi lmes num cenário de conteúdo, 
técnicas e práticas.  O livro tem um roteiro intrigante, o qual, além de todo o 
aparato de conteúdos relevantes e atuais, traz uma base técnica de instrumen-
tos e recursos a partir dos fi lmes, levando o profi ssional a entrar em cena.
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Às vezes, o caminho certo não é o caminho mais fácil. (Pocahontas, 1995).

Quando entender a dinâmica utilizada nesta proposta, fi cará mais fácil 
envolver seu paciente nesse universo de terapia e poderá utilizar os fi lmes como 
coadjuvantes ativos.

Quando a vida te decepciona, qual é a solução? Continue a nadar! Continue a 
nadar! Continue a nadar, nadar, nadar! Para achar a solução, nadar, nadar! (Pro-
curando Nemo, 2003)

As difi culdades podem aparecer como em qualquer processo terapêutico. 
Porém, você pode adaptar ferramentas práticas para a resolução de problemas.

A única maneira de conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho 
duro. (A princesa e o sapo, 2009)

Cada capítulo é composto por três partes:

ATO 1: Introdução com construto teórico acerca da temática.
ATO 2: Seleção de cenas dos fi lmes associados à temática.
ATO 3: Direcionamento prático com técnicas.

3ª CENA:  CINEMATERAPIA COMO 
RECURSO TERAPÊUTICO

A utilização de fi lmes como recurso terapêutico não é uma prática recen-
te, no entanto ainda é pouco difundida e carece de estudos empíricos que res-
paldem teoricamente a sua utilização e a fortaleça como prática. Por se tratar de 
uma poderosa fonte facilitadora de transmissão de conteúdo e aquisição de no-
vos comportamentos, vem se mostrando um procedimento efi caz. Para Coelho 
(2006), os fi lmes podem ser vistos como mecanismos efi cazes na prática clínica, 
pois são considerados atividades lúdicas.

Berg-Cross, Jennings e Baruch (1990) criaram o termo “cinematerapia”, in-
dicando que o resultado terapêutico dessa prática ocorria diretamente pelo fi lme ao 
qual o paciente assistia ou pela discussão que acontecia em seguida.

Hesley e Hesley (2001) evidenciam vantagens da utilização de fi lmes, como:
• Alta aderência.
• Fácil acesso.
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• Maior disponibilidade de interação.
• Maior curiosidade.
• Familiaridade com a atividade.
• Encorajamento ao cliente.
• Fornecimento de modelos frente a situações aversivas.
• Maior facilidade de expressão de sentimentos.

A seleção de fi lmes para ser trabalhada em contexto clínico dependerá 
dos comportamentos-alvo, bem como as lições e conteúdos pertinentes (Parreira 
& Parreira, 2015).

Cartaxo (2016) pontua que a utilização deste recurso na prática clínica 
precisa estar de acordo com o objetivo terapêutico, adequado à idade e ao pa-
drão de funcionamento da criança. 

Autores como Berg-Cross e colaboradores (1990), Hesley e Hesley 
(2001) e Solomon (1995) indicam que o terapeuta precisa estar atento em al-
guns pontos, como:

• O fi lme deve estar associado a uma queixa específi ca do cliente.
• Ter preparação para o fi lme selecionado.
• Solicitar que o paciente escreva sentimentos e pensamentos em relação 

ao fi lme.
• Estimular a busca de autocrítica pelo paciente.
• Fazer análise do processo de mudança ocorrido com o personagem e os 

comportamentos que contribuíram para esse processo.

4ª CENA: ROTEIRO

Para a construção deste livro, foi realizado um roteiro simples com 
uma proposta complexa. Você será mediador, ou seja, “diretor” nessa 
“ação”. Para tanto, deverá apresentar um diálogo empático, uma aliança 
terapêutica segura e um direcionamento claro para a execução das ativida-
des propostas em cada capítulo.

A jornada de mil quilômetros começa com o primeiro passo. (O Rei Leão 3: 
Hakuna Matata, 2004)
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ROTEIRO
Filme selecionado:

Tempo de duração:

Que mensagem este fi lme retrata? (Temática)

Que valores estão contidos dentro do enredo? (Nomear)

Como será a utilização do fi lme? (Filme completo/ Fragmentado/ Tarefa de casa)

Preciso fazer alguma adaptação em relação ao tempo? (Tempo de sessão 
normal/ Tempo adaptado)

Que questionamentos posso inserir no contexto? (Perguntas preestabelecidas)

Quais atividades direcionadas ou técnicas podem ser associadas à película? 
(Organização prévia das atividades práticas)

Para o desenvolvimento de uma prática adequada, é importante seguir 
um roteiro pessoal para utilização de fi lmes, como facilitador de sua conduta 
terapêutica.

Só desejar algo, não o torna real. (A princesa e o sapo, 2009)

Leia o roteiro e ajude a tornar real essa nova proposta terapêutica! 

Eu uso o necessário, 
Somente o necessário
O extraordinário é demais.
Eu digo o necessário
Somente o necessário
Por isso é que essa 
vida eu vivo em paz. (Mogli: o menino lobo, 1967)

O roteiro funciona como um norteador, auxiliando-o em uma con-
duta adequada, assim como na escolha necessária e apropriada para o caso. 
Com o roteiro respondido, pode construir seu direcionamento no momento 
do fi lme. Preparar previamente o material, traçar seu plano terapêutico e de-
fi nir quais estratégias serão utilizadas.



24   Apresentação

CUIDADOS!

A única coisa previsível na vida, é que ela é imprevisível. (Ratatouille, 2007)

Não podemos esquecer que o fi lme ou alguma cena pode não ser 
adequado para aquela criança ou para o momento vivido. Como tera-
peutas, precisamos sentir o momento, isso requer sensibilidade e pru-
dência de continuar com a “cinematerapia” ou parar com essa estra-
tégia de acesso. Deve contar com a imprevisibilidade e elaborar uma 
nova estratégia de acesso.

5ª CENA: PRÁTICA 

Os momentos especiais de hoje são as memórias de amanhã. (Aladdin, 1992)

Inicialmente compartilhe sua ideia e faça a proposta ao paciente. Prepare um 
“convite” especial para esse momento (ver anexo). Construa um ambiente adequado 
e acolhedor para “cinematerapia”. Transforme o setting terapêutico para essa vivên-
cia, torne o mais lúdico e envolvente possível. Troque cadeiras por almofadas, a luz 
pelo escurinho do cinema, prepare um lanche especial, personalize sua porta de en-
trada (ver anexo) e tudo que favoreça uma construção. 

Para Parreira e Parreira (2015, p. 170):

Os fi lmes, principalmente os infantis, usados como recurso lúdico podem mos-
trar-se fonte signifi cante de estimulação sociocultural motivadoras de repertório 
comportamentais desejados.

6ª CENA: ATUALIZAÇÃO

A vida é cheia de escolhas difíceis. (A pequena sereia, 1989)

Os fi lmes descritos no livro foram selecionados e analisados para fazer 
conexão com a temática escolhida em cada capítulo. Alguns fi lmes fi caram de 
fora desta proposta durante a difícil seleção, mas isso não signifi ca que outros 
fi lmes não possam ser utilizados como base para seu paciente.

A única maneira de conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho 
duro. (A princesa e o sapo, 2009) 
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Você pode atuar agora, a partir de sua própria direção. Tenha um olhar 
diferenciado a cada fi lme assistido, faça um catálogo com sua seleção parti-
cular e não se esqueça de dar asas à imaginação (ver anexo). Espero que a par-
tir dessa sua coleção de roteiros particular, novos fi lmes tomem forma como 
processo de “cinematerapia”.

Lembre-se de que você é a única pessoa que pode preencher seu mundo com sol. 
(Branca de Neve e os sete anões, 1937)

Compartilhe com outros terapeutas seu catálogo, suas ideias e novos ro-
teiros de acesso, para um mundo real de ideais partilhadas. 

7ª CENA: THE END

Se você continuar a acreditar, o seu sonho se tornará realidade. (Cinderela, 1950) 

A partir dessa perspectiva, venho por meio deste material apresentar o 
uso de fi lmes como procedimento útil e benéfi co na terapia infantil.  Era apenas 
um sonho para mim, hoje se torna realidade, mas preciso de vocês comigo nessa 
atuação. Vamos entrar nesse cenário: Luz, câmera, AÇÃO e...

Ao infi nito e além. (Toy story, 1995)
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Com cada sol vem um novo dia, um novo início, uma esperan-
ça de que as coisas sejam melhores hoje do que foram on-
tem.... mas não para mim! 

(Eep, Os Croods)

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma abordagem psico-
lógica que compreende duas premissas importantes: a) a infl uência da cogni-
ção sobre as emoções, comportamentos e respostas fi siológicas, e b) a via de 
mão dupla que esses construtos apresentam, reforçando cognições já existentes 
e as emoções (Edelman, 2014; Wright, Basco, & � ase, 2008). Tais pressu-
postos fortalecem o entendimento da relação estreita e direta entre pensamen-
tos, emoção e comportamento (conforme Figura 1.1), e facilitam a compreen-
são funcional do indivíduo. 

Ainda que fi lósofos da antiguidade, como os estoicos e persas, e as fi lo-
sofi as orientais, como o budismo e taoísmo, já considerassem a importância 
da cognição para o comportamento humano (Robertson, 2010; Wright, Bas-
co, & � ase, 2008), foi Aaron Beck, nos anos 1960, que organizou as premis-
sas supracitadas para a intervenção psicológica (Beck, 2013). Os estudos de 
Beck resultaram no modelo cognitivo-comportamental e indicaram o papel 
fundamental do processamento de informações (processamento cognitivo) na 
manutenção de respostas adaptativas ou mal-adaptativas do ser humano (Beck 
& Haigh, 2014; Knapp & Beck, 2008).

Figura 1.1. O modelo cogni  vo-comportamental.
Fonte: Barle  a (2014, p. 123, adaptação de Beck, 1997).
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Na Figura 1.1, é possível observar que o processamento de informação 
assume papel central na infl uência de emoções, comportamentos e respostas fi -
siológicas. Deste modo, se faz necessário discorrer sobre seus aspectos. Confor-
me Beck (2013), há três níveis do processamento cognitivo de informações que 
são relacionados entre si, contudo indicam conceitos distintos:

1) Os pensamentos automáticos: considerados o nível mais superfi cial 
das cognições, caracterizados como breves, transitórios, espontâ-
neos e avaliativos (Beck, 2013; Edelman, 2014) e surgem após um 
evento que os desencadeiam. Segundo Caminha e Caminha 
(2012), tais eventos (ou gatilhos ativadores) podem ser externos 
ou internos e traduzem o signifi cado do evento e, por isso, ativam 
a emoção. Desta forma, o pensamento é apontado como “a voz da 
emoção”.

2) As crenças condicionais: compõem o nível intermediário do sistema de 
crenças e podem ser consideradas regras ou suposições que indicam 
condições do tipo se… então (Beck, 2013), de forma a expressarem a 
crença central (Caminha & Caminha, 2012). 

3) As crenças centrais ou nucleares: são o nível mais profundo de signifi ca-
ções sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro (Caminha & 
Caminha, 2012). São estáveis e absolutas e, portanto, rígidas (Beck, 
2013). Desta forma, são tomadas como verdades irrefutáveis, do tipo 
“devem”, sem possibilidade de fl exibilizar as exigências estabelecidas 
pelas crenças centrais (Edelman, 2014).

A organização que interliga todos esses aspectos, apresentados na Figura 
1.1, é chamada de modo ou de esquema. De acordo com Assumpção, Teodoro, 
Maltoni e Neufeld (2017), quando um esquema é ativado, os signifi cados atri-
buídos àquele conteúdo (sistema de crenças) são acionados e se relacionam com 
os outros sistemas: afeto, comportamento, resposta corporal e/ou motivação. 
Destaca-se que vários fatores podem ativar os esquemas e são chamados de fato-
res precipitantes ou de gatilhos.

Baseado nesta explicação, o modelo cognitivo ressalta que não é a situa-
ção que altera (ou determina) o humor ou o comportamento de uma pessoa, 
mas a percepção que ela tem de uma situação. A interpretação atribuída a um 
evento é fundamental para entender o funcionamento da pessoa naquele mo-
mento e contexto. Caso haja distorções na percepção da situação, nomeado na 
Figura 1.1 como fi ltro, a interpretação será tendenciosa ou até mesmo enviesa-
da (Beck, 2013).  Desta forma, Assumpção e colaboradores (2017) reforçam 
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que, quando há distorções no processamento de informações, em qualquer ní-
vel, a avaliação da situação (fi ltro) também será distorcida e, consequentemen-
te, os outros sistemas (comportamento, emoção, resposta fi siológica) funcio-
narão de maneira desadaptativa. Esses fi ltros também são conhecidos como 
erros cognitivos ou pensamentos distorcidos (ver Quadro 1.1).

Quadro 1.1. Erros cogni  vos 
Erro cogni  vo Explicação

Catastrofi zação Tendência a acreditar que algo terrível irá acontecer, algo insuportável ou 
intolerável, mesmo sem evidências para apoiar tal pensamento. 

Raciocínio emocional Tendência a acreditar que sen  mentos são fatos:  “Sinto, portanto, é 
verdade!”. Desta forma, os sen  mentos ditam a direção a qual será 
conduzido o comportamento.

Pensamento 
dicotômico 

Tendência a acreditar que tudo dever ser baseado em termos de tudo ou 
nada, como se houvesse apenas duas formas de entender o mundo.

Visão em túnel Tendência a enxergar apenas um aspecto, geralmente nega  vo, de uma 
situação, deixando de considerar todo o restante.

Leitura mental Tendência a acreditar que sabe o que as outras pessoas estão pensando, 
sem se basear evidências.

Personalização Tendência a colocar em si a culpa ou se responsabilizar por acontecimentos 
nega  vos, deixando de considerar outras pessoas ou variáveis.

Vi  mização Tendência a se considerar injus  çado pelos outros

Supergeneralização Tendência a acreditar que um evento nega  vo é sufi ciente para classifi car 
todos os próximos da mesma forma

Rotulação Tendência a colocar nos outros ou em si rótulos fi xos, desconsiderando 
evidências que possam tornar a situação razoável.

Impera  vos do  po “de-
ve ria” e “tenho que”

Tendência a acreditar que pessoas ou situações deveriam ser de tal 
forma, que se não o são, a situação torna-se catastrófi ca.

Fonte: adaptado de Beck (2013).

Os erros cognitivos podem aparecer sobrepostos uns aos outros, ou seja, 
em determinadas situações pode ser identifi cado mais de um pensamento dis-
torcido ocorrendo ao mesmo tempo (Knapp, 2007). Ao aprofundarmos o nível 
do processamento de informações, nos deparamos como o sistema de crenças, 
que é desenvolvido ao longo da história de aprendizagem de uma pessoa, desde 
vivências da infância e da adolescência que consolidam crenças até as situações 
da história recente que fortalecem as percepções. Somado às experiências indivi-
duais e às predisposições inatas (genéticas), a maneira como atribuímos valores 
está diretamente ligada às questões culturais a que somos expostos, ou seja, aos 
elementos de maior valência de uma sociedade, suas normas e padrões previa-
mente estabelecidos (Edelman, 2014). 
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A partir do exposto, o objetivo deste capítulo é fazer uma análise dos 
principais personagens da animação Os Croods à luz da TCC. 

Título no Brasil: Os Croods

Título original: The Croods

Ano de lançamento: 2013

País de origem: EUA

Duração: 1h38min

Direção: Chris Sanders, Kirk DeMicco

Estúdio/Distrib.: DreamWorks / 20th Century Fox

HOMENS DA CAVERNA – OS CROODS

Na era pré-histórica, durante a divisão dos continentes, os Croods eram 
a única família sobrevivente de uma vizinhança que foi exterminada pelas ad-
versidades ambientais da época. A família era composta por seis membros, 
acrescido por Guy (namorado de Eep) e Braço (seu animal de estimação), 
além de um animal de estimação (Douglas) adotado por � unk no decorrer 
da história, conforme a Figura 1.2.

Figura 1.2. Genograma da família Crood.
Fonte: elaborada pelos autores.
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Para garantir a sobrevivência, Grug – o líder da família – estabeleceu 
regras que deviam ser seguidas por todos, conforme a explicação da fi lha ado-
lescente Eep: “Tudo que é novo é ruim, curiosidade é ruim, sair da caverna a 
noite é ruim, ou seja, tudo que é divertido é ruim”. A principal regra era que o 
medo mantinha a sobrevivência e, portanto, eles deveriam se esconder na ca-
verna escura onde estariam protegidos. A única exceção que permitia a exposi-
ção ao perigo era o momento da caça de alimentos. Uma cena que exemplifi ca 
esta regra de sobrevivência é aquela em que Grug chama a família para se posi-
cionar para a busca do café da manhã: “Formação para o café da manhã. Eu 
quero ver o suor de homens da caverna: vamos ser rápidos, vamos ser baru-
lhentos, faremos isso como uma família. E nunca deixem de ter medo!”.

Essas regras foram estabelecidas a partir da história de aprendizagem da 
sobrevida no local. Greenberger e Padesky (2017) e Westbrook, Kennerlely e 
Kirk (2011) ressaltam que as experiências são moldes importantes de crenças, 
desta forma, pode-se dizer que foi essa vivência que possibilitou o desenvolvi-
mento de crenças nucleares do pai com signifi cados rígidos e absolutos (Beck, 
2013; Edelman, 2014), como a crença sobre o mundo: o mundo é perigosa-
mente mortal. Pode-se considerar que esta crença nuclear foi traduzida na lógi-
ca da suposição “se... então” (Caminha & Caminha, 2014), estabelecendo 
crenças intermediárias do tipo: a) se a escuridão leva a morte, então devemos 
nos esconder todas as noites ou, b) se o novo é ruim, então devemos permane-
cer dentro do local (caverna) que conhecemos ou, c) se o mundo é duro e hos-
til, então devemos nos manter protegidos dentro da caverna ou ainda, d) se eu 
fi car na caverna escura, então não serei morto pelos animais ou eventos am-
bientais. Esta forma de signifi car o mundo difi cultava a compreensão de Grug 
sobre as escolhas da fi lha Eep e foram expressas em algumas falas do persona-
gem, as quais podemos considerar como a expressão verbal do pensamento 
automático: “Como ela pode não gostar da caverna? É tão aconchegante!” e 
“Se ela quiser sobreviver vai ter que ouvir as nossas regras”.

Um ponto importante a notar, característico da TCC e descrita de ma-
neira muito clara na animação, é a relação entre os pensamentos e a emoção. 
A emoção principal descrita no início do fi lme foi o medo da morte. O medo 
é uma emoção básica, cuja função é de preservar a vida. Assim que a pessoa 
avalia que a situação gera risco para si (processamento de cognitivo de infor-
mações), a emoção medo é eliciada e o comportamento emitido é de proteção, 
seja ele de luta, fuga ou freezing (quando a pessoa paralisa, fi ca imóvel, como 
se congelasse). Apesar disso, quando esta emoção está demasiada e incoerente 
com a situação, o medo tem efeito pouco saudável, intensifi cando o estado de 
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alerta, o nível de ansiedade, os pensamentos disfuncionais e catastrófi cos, bem 
como, os comportamentos desadaptativos (Caminha & Caminha, 2011). 

Na animação, pode-se perceber que o medo do pai era tão intenso que 
ele não permitia que comportamentos considerados de risco fossem emitidos. 
Desta forma, a família estava sempre se esquivando ou fugindo de novas situa-
ções, o que era considerado pelo pai uma excelente estratégia de proteção. Um 
diálogo entre pai e fi lha apontou a intensidade desta emoção, de seu signifi cado 
(cognição) e comportamento:

Grug: – O medo nos mantêm vivo, Eep! Nunca deixe de ter medo! 
Eep: – Qual é a razão de tudo isso? Por que estamos aqui? Para que fazemos es-
sas coisas? 
Grug: – Ninguém disse que sobreviver era divertido! 
Eep: – Nada é divertido!

Neste diálogo é identifi cado um erro cognitivo do pai: pensamento tudo 
ou nada ou dicotômico (conforme visto no Quadro 1.1), que é fortalecido pela es-
tratégia compensatória de fugir. Para o Grug, ou a família se esconde na caverna, 
que signifi ca se proteger, ou morre por estar exposto ao perigo. Não há meio ter-
mo, não há outra possibilidade, portanto, não é possível explorar o ambiente. 
É necessário que a família fi que o tempo todo na caverna escura, mesmo que a 
sobrevivência signifi que chatice, sem diversão. De acordo com Stott, Mansell, 
Salkovskis, Lavender e Cartwright-Hatton (2010), as pessoas veem o seu mundo 
através de uma lente distorcida, especialmente aquelas que estão em sofrimento, 
como no caso do Grug. Desta forma, interpretam os pensamentos e as percepções 
a partir de regras idiossincráticas, que têm grande efeito no comportamento.

Outra cena da animação que mostra, de maneira clara, a relação entre 
os signifi cados dados às situações, emoção e comportamento, foi quando 
Eep tentou contar para a família suas descobertas:

– Vocês não vão acreditar, eu descobri uma coisa nova – Eep verbaliza em 
tom e comportamento que sugerem contentamento.

– NOVA! – Gritam todos os outros membros da família, em tom de 
espanto e medo.

A reação da família é fazer um círculo ao redor da Eep, cada um com 
uma pedra na mão. Pode-se considerar que este foi um comportamento de 
proteção, em que todos fi cam alerta para os perigos que podem surgir, segu-
ram uma arma (a pedra) e se juntam em uma unidade. 
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– O novo é um problema – retruca o pai
– Eep, fi que dentro do ciclo da morte e família! – grita a mãe
– Não! Espera! Não era ruim! – diz Eep
– O novo é sempre ruim – reforça o pai.

Essas crenças indicam um padrão infl exível de enfrentamento da realida-
de e pode ser observado em diversos contextos no atendimento em TCC. O 
medo de se expor, por não ter ciência do que pode surgir, é uma das difi culdades 
apresentadas pelos clientes na clínica. Assim, o terapeuta precisa compreender 
quais são as estratégias de enfrentamento que foram adaptadas (e tidas como re-
gras) pela família e estão contribuindo para o bem-estar ou sofrimento da crian-
ça e/ou adolescente que está sendo atendido.   

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO

Durante toda a animação, é possível perceber algum erro cognitivo 
do pai, tornando sua característica principal a rigidez de pensamento (in-
fl exibilidade cognitiva) que se refl etia em comportamentos mal-adaptados. 
De forma a compensar o medo, o comportamento emitido por Grug era 
sempre de evitação com o intuito de se proteger (se esconder na caverna), 
independente do impacto que trazia para a qualidade de vida da família e 
para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento (coping) mais 
adaptativas. Essas estratégias são objeto de estudo da psicologia há décadas 
e foram defi nidas por Lazarus e Folkman (1984), citado por Maturana e 
Do Valle (2014) como uma variável do próprio indivíduo utilizada frente 
a eventos estressores internos ou externos. Essa variável expressa a forma 
como cada um reage diante de situações estressoras, utilizando-se de recur-
sos disponíveis, incluindo elementos ambientais envolvidos e característi-
cas individuais (Westbrook et al., 2011). Ou seja, são os esforços cogniti-
vos e comportamentais empenhados para lidar com a situação estressora. 

Os autores também identifi caram oito fatores associados ao coping: a 
resolução de problemas, o processo fuga-esquiva, o afastamento, o confron-
to, o autocontrole, aceitação de responsabilidade, o suporte social e a reava-
liação positiva. O que determina qual classe de estratégia de enfrentamento 
será utilizada envolve uma série de fatores como habilidades sociais, regras 
estabelecidas, crenças pessoais, assertividade, técnicas de solução de proble-
mas e recursos materiais. Na medida em que a pessoa se desenvolve, outras 
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habilidades podem ser adquiridas, modifi cando, assim, seu repertório de co-
ping (Maturana & Do Valle, 2014).

O coping pode ser classifi cado ainda com foco em regulação emocional 
ou resolução de problemas. Quando focada na regulação da emoção, esse ten-
de a se ocupar da busca por alívio, distração ou bem-estar relacionado a um 
evento estressante. Por outro lado, o coping focado na resolução de problemas 
busca agir na fonte do estresse, buscando a resolução, envolvendo estratégias 
interpessoais e negociação, utilizando-se desta forma, de reestruturação cogni-
tiva (Maturana & Do Valle, 2014).

Em crianças, estudos têm mostrado que coping focado tanto na regulação 
emocional como na resolução de problemas são igualmente importantes no in-
tuito de adaptá-las à situação estressora. As estratégias de coping com crianças são 
mais limitadas do que com adultos, porém, com o desenvolvimento, elas passam 
a ter mais noção de si, de seus processos internos, pensamentos e habilidades 
para lidar com estressores de forma cada vez mais autônoma. É fundamental a 
compreensão do contexto em que a criança se encontra inserida para avaliar sua 
capacidade de coping. Fatores como idade, nível de dependência dos pais, ama-
durecimento psicológico e desenvolvimento cognitivo e social irão modelar suas 
habilidades de enfrentamento frente ao estresse (Maturana & Do Valle, 2014).

Nas cenas em que � unk aparece, é claramente observável uma lacuna 
de estratégias de enfrentamento ou coping. � unk tem 9 anos, é medroso e age 
exatamente conforme a instrução recebida e as regras estabelecidas, tendo um 
repertório defi citário frente a situações novas. Em uma cena, � unk fala para 
o pai: “Isso aí, pai, eu nunca vou fazer nada novo ou diferente”. Essa frase é 
uma repetição do ensinamento do pai, em que tudo que é novo é ruim. As-
sim, desde pequeno, � unk vai desenvolvendo seu sistema de crenças sobre o 
mundo e futuro, e, ao se deparar com as adversidades ambientais, tais crenças 
vão sendo reforçadas e consolidadas. 

Quando � unk se deparou com uma situação nova, em que não estava 
com o pai ou com alguém que podia protegê-lo e tão pouco podia fugir da si-
tuação (já que a caverna havia sido destruída), a emoção intensa que o invadiu 
foi o medo. Entende-se que esta foi uma situação precipitante para ativar um 
esquema de desamparo. O desamparo está associado a crenças centrais do tipo: 
não sou capaz, sou inefi ciente, sou fraco e vulnerável (Neufeld & Cavenage, 
2010). Como crenças condicionais de � unk nesta situação, supõe-se a se-
guinte: se não consigo me proteger, se não sei o que fazer, então preciso do 
meu pai. Foi neste momento que � unk gritou: “Pai, estou fi cando desespera-
do. Me fala o que fazer! O que eu faço? O que tenho que fazer agora?”
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Para os outros integrantes da família, as regras rígidas do pai não eram 
um problema, eles as seguiam sem contestação, mas para sua fi lha adolescente 
Eep, as regras não refl etiam sua visão de mundo. Um diálogo que traduz a di-
ferença de perspectiva está descrita a seguir:

Eep: – Você tem que parar de se preocupar por todos nós!
Grug: – Eu tenho que me preocupar, eu tenho sempre que seguir as regras! 
Eep: – Só que as regras não funcionam aqui!
Grug: – Nos mantiveram vivos!
Eep: – Mas aquilo não era viver! Aquilo, para mim, era sobreviver! Tem diferença!
Grug: – Ugga, todo mundo, vocês precisam me ouvir!
Eep: – Estaríamos mortos se tivéssemos te ouvido! Agora temos que seguir o Guy! 

[Nesta hora, o pai reage com agressividade, demostra uma expressão 
facial de desagrado e raiva, e avança contra Guy].

No diálogo, é possível observar a crença de self do Grug, que estabelecia 
que ele era o protetor da família, o único capaz de mantê-la viva. Assim, ao se 
deparar com um estranho, o Guy, que trazia alternativas diferentes daquelas 
propostas por ele, gerou sentimentos de raiva, frustração e desvalorização. 

A partir desse momento, Grug tenta se utilizar de outras estratégias to-
talmente divergentes dos modelos que recorria. Muitas delas que produziram 
aparente espanto na família Crood. Ao perceber o que o esposo está tentando 
fazer, Ugga pede a ele uma explicação e Grug responde: “Sabe o que é, eu 
achei que, se eu tivesse ideias como o Guy, talvez a Eep me desse ouvidos e 
talvez ela não quisesse ir com ele”.

É interessante observar uma cena, antes da mencionada anteriormente, 
em que Grug se recusa a ter outras estratégias, conforme o diálogo a seguir:

– De onde você tira essas ideias? – pergunta a vó Gran para Guy.
– Eu chamo de cérebro. Eu garanto que é de onde as ideias vem. – diz Guy.
– Pai, eu não tenho cérebro! – constata � unk.
– Sobrevivemos muito bem sem cérebro até agora. Nós não precisamos de cérebro, 

nós temos isso [Grug dá um soco no ar]! Comigo é no sopapo! Ideia é coisa de fra-
cote – responde Grug.

Porém, em outra cena, Grug e Guy percebem que, dependendo da situa-
ção, a estratégia antes considerada desadaptativa pode se tornar uma estratégia de 
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enfrentamento adequada. Na cena em que o continente está se dividindo e rochas 
gigantes aparecem e tampam o sol, Grug fala: “Chega de escuridão, chega de se es-
conder, chega de cavernas. Qual a razão de tudo isso? Seguir a luz. Não posso mu-
dar, eu não tenho ideias, mas tenho a minha força e agora é o que eu preciso!”.

As grandes transformações ambientais que aconteceram na animação, as 
novas situações, as novas paisagens e os novos animais, exigiram dos Croods 
uma mudança no seu comportamento. A estratégia compensatória de se escon-
der na caverna já não poderia garantir a sobrevivência, uma vez que algumas ca-
vernas estavam sendo destruídas. Uma cena interessante que confi rma a falta de 
repertório é quando Guy apresenta o fogo para a família. Eles não sabiam o que 
era, chamaram de sol, tentaram engolir, pisar, tocar. Por outro lado, à medida 
em que os Croods foram sendo expostos a diferentes contingências, como quan-
do todos precisaram se separar em um vale de pedras, novas estratégias de en-
frentamento foram necessárias e foram sendo emitidas, conforme o recurso indi-
vidual de cada um. Quem apresentou maior difi culdade em mudar foi Grug, 
que tinha as crenças mais rígidas, absolutas e generalizadas.

Deste modo, percebemos a importância da psicoeducação na atuação do 
terapeuta cognitivo-comportamental. Entender que pensamentos não são fatos e 
que diversas estratégias podem ser utilizadas para enfrentamento do medo, ansie-
dade e outros construtos psicológicos se constitui como uma das ferramentas efeti-
vas na prática do profi ssional (Greenberger & Padesky, 2017; Hofmann, 2014). 
Guy pode ser ilustrado, nesse sentido, como uma pessoa fl exível frente às deman-
das ambientais e que enfrenta os seus medos para caminhar em direção aos seus 
valores (seguir o sol). Ainda que Guy fosse um adolescente e com menos tempo de 
vida que Grug, ele já tinha se exposto bastante nas situações ambientais e enfrenta-
do seus medos com crenças mais fl exíveis que foram ensinadas pelos seus pais.

A ADOLESCÊNCIA 

A adolescência é um período de transição entre a infância e a fase adulta, 
com diversas transformações físicas, cognitivas, emocionais e comportamentais. 
Dentre tais aspectos, alguns são ressaltados nesta fase. Por exemplo, este é um 
momento em há a construção da identidade pessoal, a partir da maturação de 
habilidades cognitivas que permite uma refl exão sobre si mesmo, a autopercep-
ção, a busca de valores pessoais e de sentido da vida. As relações sociais também 
passam a ser consideradas fundamentais nesta fase, inclusive para o desenvolvi-
mento da própria identidade, portanto, tornam-se mais sensíveis ao olhar e a 
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opinião do outro. Todos esses aspectos permitem os adolescentes serem capazes 
de avaliar e escolher experiências que promovam bem-estar e potencializem um 
desenvolvimento saudável (Macedo, Petersen, & Koller, 2017). 

Eep, como uma típica adolescente, era desobediente às regras estabe-
lecidas pelo pai, era curiosa, desafi adora, forte e corajosa. Ela almejava ex-
plorar o mundo e as novidades, mas, na ânsia de desbravar o novo, por vezes 
se colocava em risco. Macedo e colaboradores (2017) apontam que durante 
a adolescência o sistema de controle cognitivo está em processo de amadure-
cimento, o que minimiza a capacidade de regulação emocional, de controle 
de impulsos e de postergação de gratifi cações. Desta forma, comportamen-
tos de risco são mais facilmente emitidos nesta fase, em especial na presença 
de pares que apresentam um reforço socioemocional imediato.

Baseado nesse raciocínio é possível entender como Guy, um adolescen-
te que pode ser considerado como o único relacionamento social diferente dos 
familiares, trouxe ideias inovadoras que eram congruentes com o sentido de 
vida estabelecido por Eep. Do outro lado, Grug, por sua rigidez cognitiva e 
por perceber a família como uma unidade, não permitia que algum membro 
fi zesse algo sozinho ou diferente dos demais e das regras. Desta forma, as ne-
cessidades de Eep eram tidas inaceitáveis por ele. Ele não percebia que a fi lha 
adolescente não era mais uma criança e que tinha uma perspectiva diferente 
da vida. Uma cena que exemplifi ca esta difi culdade foi quando, ao contar uma 
história para a família, Grug pega o ursinho antigo da Eep, que atualmente é 
de Sandy, balança e tenta chamar a atenção da fi lha: 

– Eep, era o seu favorito! – diz Grug.
– Não brinco com essa coisa há anos! – resmunga Eep.

Da mesma forma que o pai tinha difi culdade em lidar com as mudan-
ças da fi lha, Eep tão pouco valorizava o conhecimento e orientações trazidas 
pelo pai. Na sua interpretação, o pai queria deixá-la presa; ela sempre colocava 
um viés negativo da instrução paterna. Macedo e colaboradores (2017) apon-
tam que na relação pais e fi lhos algumas condutas favorecem o relacionamento 
saudável, entre eles o saber ouvir e saber falar (Ingberman & Löhr, 2007).

Por outro lado, a mãe Ugga era bastante compreensiva e cuidadosa com a 
necessidade de cada um, harmonizando as relações familiares. Uma das caracterís-
ticas desta personagem era a empatia. Esta é uma habilidade social que capacita a 
entender a situação na perspectiva do outro e, desta forma, favorece a cooperação, 
a tolerância e a ajuda ao próximo (De Waal, 2010). Por outro lado, um défi cit de 
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empatia potencializa a imunidade à dor do outro, a intolerância e a emissão de 
comportamentos inadequados em relação ao próximo (Del Prette & Del Prette, 
2013). Uma cena que exemplifi ca isso é quando Ugga não permite que o Grug 
tome o espaço da fi lha para dormir:

– Eu não sei por que ela precisa de um espaço só para ela! – Grug
– Ela está passando por algumas coisas e precisa do próprio espaço – diz Ugga
– Querida... como assim? Quanto tempo isso vai demorar? É sério! Ela nem me 

escuta mais! – Responde Grug, que recebe uma pedrada da fi lha.
– Tá vendo, ela está te escutando – sustenta a mãe.

Ugga reconhecia as emoções que os integrantes de sua família apresenta-
vam e utilizava de uma série de comportamentos para manter o bem-estar da re-
lação. Assim, destaca-se a importância das habilidades sociais (HS) para a cons-
trução de um relacionamento saudável. Entre esses comportamentos, destacam-
se a automonitoria, empatia, assertividade, comunicação, civilidade, expressão de 
sentimentos positivos e habilidades sociais educativas (Del Prette & Del Prette, 
2014; Del Prette & Del Prette, 2013). O conjunto dessas habilidades teriam a 
função de facilitar a relação da família Crood e ampliar momentos de satisfação.

Guy lembra Grug como ele e a fi lha demonstravam pouco o amor que 
sentiam um pelo outro: “Ela te ama, mas sempre esquece de dizer. Você também 
esquece de dizer para ela”. Na cena em que pai e fi lha se reencontram, após se 
salvarem da devastação do local, eles conseguem se abraçar e expressar o amor. 

O FIM DO MUNDO – A INTERVENÇÃO EM TCC

A intervenção em TCC, de uma forma geral, parte da identifi cação 
de pensamentos automáticos, seguido da avaliação destes pensamentos. De-
pois desta etapa, dois caminhos podem ser seguidos: quando há erros cogni-
tivos, faz-se necessário a reestruturação de seus signifi cados; porém, quando 
não existe a distorção de pensamentos, é preciso estabelecer um repertório 
comportamental mais adequado para enfrentamento da situação (Westbrook 
et al., 2011). Uma vez que é mais facilmente perceptível a alteração de hu-
mor, no corpo ou no comportamento em detrimento da identifi cação do 
pensamento, utiliza-se estes aspectos para psicoeducar o cliente a acessar a 
cognição (Greeberger & Padesky, 2017). 
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Uma cena que pode ser usada para exemplifi car este procedimento da 
TCC é quando Eep sai sozinha à noite, atraída pelo fogo. Quando seu pai 
percebe vai atrás dela e ao encontrá-la, pergunta:

– Você se machucou? O que pegou você? 
– Nada! – Responde Eep sorridente – Eu saí sozinha!
– Você o quê? – Retruca o pai em tom alterado, enquanto faz uma expressão 

facial que sugere raiva.
– Pai, espera, deixa eu explicar! Você nunca deixa eu falar! – Reclama Eep.
– Está de castigo! – Fala Grug, fi nalizando a conversa.
Ao voltarem para caverna onde estavam os demais membros da família, o pai 
fala: – Estou tão furioso agora que não consigo falar com ela!

Se pudéssemos imaginar que Grug estivesse em terapia e trouxesse 
para sessão esta situação supracitada, provavelmente o terapeuta faria uma 
busca pelos pensamentos automáticos que surgiram naquele momento. 
Uma das estratégias mais utilizadas é o registro de pensamento disfuncio-
nal (RPD), iniciando pela nomeação da emoção sentida e sua intensidade. 
Em seguida, seria realizado um questionamento socrático para identifi car 
os pensamentos relacionados à emoção. Por fi m, constata-se o comporta-
mento emitido naquela situação (Quadro 1.2)

Quadro 1.2. Registro de Pensamento Disfuncional simulado de Grug

Situação Pensamento Emoção Comportamento

Minha fi lha saiu da ca-
verna sozinha à noite. 
Eu fui atrás dela e, 
quan do a encontrei, 
ela me disse que saiu 
porque quis.

– Ela não deveria sair so-
zi nha! 

– É perigoso e ela está se 
colocando em risco.

– Ela me desobedeceu!
– Agora eu que tenho 

que vir atrás dela e 
também fi co em risco.

– Ela fala isso sorrindo, co-
mo se fosse algo bom!

Raiva/Fúria Brigar com a fi lha e a co-
locar de cas  go.

Fonte: elaborado pelos autores.

O questionamento socrático facilita a refl exão de signifi cados dos 
pensamentos e crenças. Quando há distorções cognitivas, se faz importan-
te a psicoeducação para identifi cação e avaliação a partir de evidências 
contra e favor (Greenberger & Padesky, 2017). Assim, pode-se iniciar a re-
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estruturação cognitiva, com a ressignifi cação de conteúdos e a regulação 
emocional (Leahy, Tirch, & Napolitano, 2013).  

Quando Grug e Guy estavam presos no piche, situação semelhante 
à morte dos pais de Guy, houve uma tomada de perspectiva sobre outras 
possibilidades e evidências. Guy contou que a última fala de seus pais foi: 
“Não se esconda! Viva! Siga o sol! Vai chegar até o amanhã!”. Então Grug 
percebeu o que o motivou a seguir a luz e passou a considerar outro signi-
fi cado e outra possibilidade. Se estivesse em terapia, seria o momento de 
focar a intervenção nas estratégias comportamentais, a fi m de verifi car se 
elas são adequadas para enfrentar as situações de forma saudável ou resi-
liente. Retomando a cena descrita anteriormente, ao perceber que Guy es-
tava desesperançoso e desanimado, acreditando que ninguém poderia sair 
daquela situação, Grug pediu uma mudança de atitude e comportamento: 
“Tem razão! Não podemos fazer isso assim, precisamos de uma de suas 
ideias!”. Isso foi o bastante para motivá-lo a agir.

PRÁTICA CLÍNICA

Objetivo: trabalhar sobre o medo como uma emoção básica, importante na 
vida, mas que os seus níveis elevados impedem a descoberta de novas coisas.

Os Croods
[Após o período de caça aos alimentos, já anoitecendo, a família Croods volta 
para a caverna – local que signifi cava segurança para os personagens].
Grug: – Vamos, a escuridão traz a morte, vocês sabem disso.
Ao entrar na caverna, Grug pergunta para Ugga: – Ela (Eep) ainda está lá fora?
Ugga: – Você sabe que ela odeia caverna, Grug!
[Eep vê o pôr do sol e conhece situações novas]

ATIVIDADE
O terapeuta discute a cena, listando os medos (dentro da figura 
de uma caverna) e as curiosidades (dentro da figura de um sol) 
das crianças. Depois, conversa sobre as novas descobertas de 

CENA DE INTERVENÇÃO
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CENA DE INTERVENÇÃO

Eep e quais as relações disso com os medos e curiosidades das 
crianças (anexo 1).

Objetivo: promover o pensamento criativo e a fl exibilidade para ideias novas.

Os Croods
[A família Crood não consegue passar por um local sem calçados, pois há pedras 
pontiagudas que machucam os seus pés. Então, Guy sugere a criação de calça-
dos para que eles possam atravessar em segurança].
Depois que os acessórios são feitos para todos da família Crood, a vovó Gran diz: 
– Ah, esses sapatos são ótimos! De onde tira essas ideias?. Guy reponde que tira 
do cérebro e Grug diz que eles não precisam de cérebro, só de força. Logo após, 
a família passa por uma série de situações que exigem novas ideias.

ATIVIDADE
O terapeuta discute a cena e conversa sobre as ideias das crianças. 
Neste momento, aproveita para destacar que ideias novas não ne-
cessariamente estão relacionadas à força física, mas à força do pen-
samento (criatividade). 

Objetivo: trabalhar a fl exibilidade a novas descobertas e as novidades.

Os Croods
[Eep tenta contar para a sua família sobre as suas novas descobertas]
– NOVA! – Gritam todos os outros membros da família, em tom de espanto 
e medo. A família faz um círculo ao redor da Eep, cada um com uma pedra 
na mão. 
– O novo é um problema – retruca o pai
– Eep, fi que dentro do ciclo da morte e família! – grita a mãe
– Não! Espera! Não era ruim! – diz Eep.
– O novo é sempre ruim – reforça o pai.

CENA DE INTERVENÇÃO
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ATIVIDADE
O terapeuta faz experimentos com as cores (tinta guache) e, antes de 
misturá-las (primeiramente em díades), pergunta para a criança qual 
cor que ela acredita que é derivada da mistura das duas cores. Depois, 
da mistura de várias duplas de cores, o terapeuta pode fazer com três 
e, assim sucessivamente, priorizando o questionamento e a abertura a 
conhecimentos novos (anexo 2).

Objetivo: ajudar a criança a desenvolver a habilidade de refl etir sobre possibilida-
des além daquelas que já se conhece, ampliar o foco de visão e também enxergar 
o ponto de vista dos outros, entender que as pessoas têm pontos de vista diferen-
tes, mesmo que eu não goste ou não concorde. Estratégias de reestruturação cog-
nitiva, aumentar a tolerância à frustração.

Os Croods
[para garantir a sobrevivência, Grug – o líder da família – estabeleceu regras que 
deviam ser seguidas por todos, conforme entendimento da fi lha adolescente 
Eep na seguinte fala]: –  Tudo que é novo é ruim, curiosidade é ruim, sair da ca-
verna a noite é ruim, ou seja, tudo que é divertido é ruim.

ATIVIDADE
Para fl exibilizar o entendimento de Eep a respeito da postura de seu 
pai, quanto a lidar com situações novas, o terapeuta poderá se utilizar 
de duas frentes comuns à TCC: primeiramente, poderá ajudar a crian-
ça a refl etir sobre o que pode ser feito além daquilo que ela pensa, por 
exemplo, não é tudo proibido e, dentro do que é permitido, o que eu 
faço e o que ainda pode ser feito que eu possa encontrar diversão e 
alegria? O terapeuta poderá solicitar que a criança preencha em uma 
folha A4, dividida ao meio, de um lado as coisas que neste momento 
não posso fazer e do outro lado as coisas que posso fazer. Pedir que se 
crie ao menos duas atividades que se possa fazer, para cada atividade 
proibida. A ideia é tentar fl exibilizar as distorções. Outro ponto seria 
mostrar quais os motivos que levam o pai a determinar que as regras 
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sejam essas, trazendo a refl exão pela visão do pai, sobre perigos que 
podem surgir e por que ele segue tais regras, mesmo elas sendo tão rí-
gidas na percepção de Eep, qual seria o fundamento para o pai agir as-
sim? Preocupação e cuidado? Mesmo que exagerados, de acordo com 
a história de desenvolvimento, o pai conseguiu passar esses ensina-
mentos e regras para a sobrevivência da família (anexo 3). 

Objetivo: auxiliar a criança/adolescente no desenvolvimento de habilidades 
sociais necessárias ao bom convívio com pessoas com as quais se mantêm rela-
ção; aumento da fl exibilidade psicológica; aumento de repertório.

Os Croods
Na caverna, ao contar uma história para a família, Grug pega o ursinho antigo da 
Eep, que atualmente é de Sandy, balança e tenta chamar a atenção da fi lha 
Eep:
Grug: – Eep, era o seu favorito!
Eep resmunga: – Não brinco com essa coisa há anos!

ATIVIDADE
Grug possui uma rigidez psicológica que difi culta enxergar as necessida-
des individuais e mudanças na família. A fi lha Eep percebendo que suas 
necessidades não são consideradas acaba sempre reagindo com raiva, 
resmungando e fi cando triste, mas nenhuma das suas posturas a ajuda a 
atingir seus objetivos. O terapeuta poderia se utilizar dessa cena para 
ajudar a criança/adolescente a refl etir sobre formas de se expressar, a fi m 
de atingir seu objetivo e aumentar a maneira como lidar com as emo-
ções desagradáveis relacionadas a situações incômodas. Dessa forma, o 
terapeuta poderia pedir que a criança/adolescente, a partir dessa cena da 
animação, pense em alguma situação de discordância que tenha viven-
ciado, demonstrando como agiu. O segundo passo, seria repensar for-
mas alternativas de expressão, inicialmente refl etindo a cena do fi lme: 
como Eep poderia conversar com seu pai, explicar suas novas necessida-
des e mudanças percebidas em si mesma? Na sequência, seria importan-
te refl etir a vivência que a criança/adolescente contou, focando na asser-
tividade, na expressão de como se sentiu em relação ao fato ocorrido e 
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na exposição da forma como gostaria de ser tratado. Portanto, o tera-
peuta poderia utilizar-se do Treino de Habilidades Sociais, de técnicas 
específi cas para desenvolver a comunicação não violenta, somada a ou-
tras estratégias usadas na TCC, como: reestruturação cognitiva, resolu-
ção de problemas, questionamento socrático, entre outras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela análise do fi lme Os Croods é possível identifi car diversos aspectos 
da teoria da TCC, desde o desenvolvimento de crenças centrais a pensamen-
tos automáticos distorcidos e a relação com a emoção, comportamento e 
respostas fi siológicas. É possível observar que a intensidade da emoção como 
voz de uma crença cheia de signifi cados absolutos e rígidos sobre si, sobre os 
outros, sobre o mundo e sobre o futuro, pode impactar na emissão de com-
portamentos pouco saudáveis e adequados. Além dos aspectos mais básicos 
da TCC, também pode ser identifi cado aspectos do desenvolvimento infan-
to-juvenil, a relação pais e fi lhos e a importância das habilidades sociais para 
os relacionamentos familiares satisfatórios.

O fi lme traz, de forma lúdica, uma refl exão sobre a difi culdade da mudan-
ça, uma vez que implica em autoconhecimento e autorrefl exão. Implica ainda em 
reconhecer os erros, as difi culdades e o desenvolvimento de novas estratégias. Por 
outro lado, o fi lme também aponta a importância desta mudança para o desen-
volvimento saudável. Para fi nalizar, a fala fi nal de Eep no fi lme traduz a possibili-
dade de mudar sempre, mesmo com todas as difi culdades:

Nosso mundo continua duro e hostil, mas os Croods vão sobreviver, porque 
nós mudamos as regras... as que nos mantinham na escuridão. É por causa 
do meu pai, que nos ensinou que qualquer um pode mudar! A partir de ago-
ra fi caremos aqui, onde podemos seguir a luz!. 
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