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Introdução

• É direcionada para tratar transtornos de 
personalidade;

• Pressupõe a existência de esquemas ou crenças 
disfuncionais crônicos que se formam na infância;

• Maior ênfase na relação terapêutica, no 
funcionamento interpessoal e nas emoções;

• Maior importância aos acontecimentos da infância;
• Baseada na noção de Esquemas Iniciais 

Desadaptativos (EID).



Esquemas Iniciais Desadaptativos

• Um tema ou padrão amplo;
• Formado por memórias, emoções e sensações 

corporais
• Relacionado a si próprio ou aos relacionamentos com 

outras pessoas;
• Desenvolvido durante a infância ou adolescência;
• Elaborado ao longo da vida do indivíduo;
• Disfuncional em nível significativo



Origem dos esquemas

Necessidades emocionais 
fundamentais

Primeiras experiências de 
vida

Temperamento emocional

EIDs



Necessidades emocionais fundamentais

• Ligação segura com outros (segurança, 
estabilidade, apoio e aceitação);

• Autonomia, competência e senso de identidade;
• Liberdade para expressar necessidades e 

emoções;
• Espontaneidade e brincadeira;
• Limites realísticos e auto-controle.



Primeiras experiências de vida

• Frustração excessiva de necessidades;

• Superproteção/permissividade excessiva;

• Traumatização ou vitimização;



EID e Domínios de Esquemas

• 18 Esquemas iniciais desadaptativos

Agrupados em 5 domínios:

1. Desconexão e rejeição
2. Autonomia e desempenho prejudicados
3. Limites prejudicados
4. Direcionamento para o outro
5. Supervigilância e Inibição



DOMÍNIOS ESQUEMAS INICIAIS DESADAPTATIVOS

Desconexão e 
rejeição

1. Abandono/instabilidade          4. Defectividade/vergonha
2. Desconfiaça/abuso                 5. Isolamento social/alienação
3. Privação emocional

Autonomia e 
desempenho 
prejudicados

6. Dependência/incompetência                     9. Fracasso
7. Vulnerabilidade
8. Emaranhamento/self subdesenvolvido

Limites prejudicados
10. Merecimento/grandiosidade
11. Autocontrole/autodisciplina insuficientes

Orientação para o 
outro

12. Subjugação
13. Auto-sacrifício
14. Busca de aprovação/reconhecimento

Supervigilância e 
inibição

15. Negativismo/pessimismo               18. Caráter punitivo
16. Inibição emocional
17. Padrões inflexíveis/crítica exagerada



Respostas ao pensamento

• Manutenção do esquema

• Evitação do esquema

• Compensação do esquema



Manutenção do Esquema

• Processo pelo qual os EIDs são reforçados;

Nível cognitivo: uso de distorções cognitivas
- maximização e minimização, abstração seletiva.

Nível comportamental: padrões de 
comportamento autoderrotistas

- ex: mulher com esquema de subjugação escolhe 
repetidamente homens dominadores.



Evitação do Esquema

• Processo voluntário para evitar a ativação do 
esquema e os afetos a ele relacionados;
Evitação cognitiva: bloqueio de pensamentos e 
imagens/comportamento compulsivo;

“Eu não quero pensar sobre isto”, “Eu esqueci”

Evitação afetiva: bloqueio de sentimentos desencadeados 
pelos esquemas;

Ex: paciente borderline cortar os pulsos para amortecer a dor 
emocional provocada por um esquema.

Evitação comportamental: evitação de situações que 
possam desencadear esquemas.

Ex: isolamento social, agorafobia, incapacidade em tentar uma 
carreira produtiva ou assumir responsabilidades.



Compensação do Esquema

• Padrões cognitivos e comportamentais que vão na direção 
oposta ao esquema;

• “Formação reativa”;
• A tentativa de supercompensação acabar por reforçar o 

esquema.
ex: paciente que experienciou privação emocional na infância comporta-se 
de maneira narcisista quando adulto.



Esquiva e compensação de esquema

Esquemas pessoais Coisas que faço para compensá-los ou evita-los

Incompetente ou inapto

Desamparado

Fraco

Fisicamente vulnerável

Não consigo confiar nos outros

Responsável

Imoral ou mal

Não posso ser controlado pelos outros

Glamoroso

Especial

No formulário abaixo, há inúmeras maneiras pelas quais as pessoas podem ver a si 
mesmas e aos outros. Examine a lista na coluna da esquerda para ver quantos 
desses pensamentos parecem familiares a você. Se se identificar com algumas 
delas escreva na coluna da direita o que faz para evita-los ou compensá-los.



Desenvolvimento de motivação para 

modificar os esquemas

• Às vezes, modificar esquemas envolve muito esforço e algum 
desconforto – por exemplo, fazer coisas que o esquema diz que você 
não é capaz. Quais são as vantagens e desvantagens de modificar os 
esquemas negativos?

Esquemas pessoais Vantagem Desvantagem



Lembranças primordiais dos esquemas
• Queremos identificar as lembranças precoces relacionadas aos esquemas

pessoais. Em um quarto silencioso, sem distrações, feche os olhos e foque o
esquema que mais o perturba. Repita seu esquema mentalmente – por exemplo,
“sou indigno de amor”.

• Tente conectar-se com os sentimentos por trás dos esquemas e deixe-os mais
intensos. Agora tente recordar as experiências de outra época de sua vida,
quando teve esses pensamentos. Permita-se ver a cena.

Esquema pessoal Lembrança da primeira vez que 
pensou e se sentiu assim.

Sensações, sentimentos e 
pensamentos que acompanham a 
lembrança



Redação de uma carta dirigida à fonte do 

esquema

• Escreva uma carta à pessoa que é a fonte das suas crenças negativas.
Seja assertivo e forte. Diga-lhes que estão erradas e como elas são
diferentes da maneira como elas o viam. Na parte inferior escreva
qualquer pensamento e sentimento que teve enquanto fazia o
exercício.

Sua carta ou declaração à fonte de seus esquemas negativos.

Os pensamentos e sentimentos que teve ao escrever esta carta.



Efeitos do esquema positivo
Meu novo esquema positivo indica que sou_______________________________________________

Áreas, escolhas e comportamentos Como será diferente no futuro para mim.

Escola

Escolha dos empregos

Desempenho nos empregos

Procrastinação

Amizade

Parceiro

Saúde

Fumo/bebida

Finanças

Lazer

Onde moro

Outros...



Técnicas – Exame da lógica

• Grande parte do pensamento depressivo e ansioso é caracterizado 
por conclusões ilógicas, geralmente começa com a observação de um 
fato e tira-se uma conclusão negativa.

• Como contestar?

Exame das contradições internas Redução ad absurdum Contestação da autocrítica recursiva

Evitar manter dois pensamentos 
contraditórios, exemplo:
Eu deveria ser perfeita mas não quer 
me criticar.

Reduza a sentença a um absurdo, 
Exemplo:
Se estou solteira não sou digna de 
amor, no entanto todas as pessoas 
casadas um dia foram solteiras.

Ver se não está presa em um ciclo de 
se criticar pelo simples fato de se 
criticar. Exemplo:
Acho que sou um fracasso porque 
estou deprimido.



Formulário – busca mais completa de 

informações

Perguntas a ser feitas a mim mesmo sobre minha busca de informações

Pergunta Resposta

Que informações são inconsistentes com minha 
opinião?

Como os outros se saem nesta tarefa? Eles também 
falham?

Quais as consequências para mim de levar em 
consideração informações limitadas?

Há algum padrão na maneira pela qual eu excluo 
informações?

Será que não procuro sempre aspectos negativos?



Estimativa de probabilidades dos eventos

Previsão ou crença negativa Qual é a probabilidade de isso ser verdadeiro na 
população?



Observações de padrões que podem não 

existir

• Muitos entre nós vemos nos eventos padrões que podem não ser
inteiramente exatos. É importante avaliar se os padrões existem na
realidade ou, principalmente, na nossa mente. Tente encontrar
exemplos que refutem o pensamento de que existe um padrão ou de
que determinada coisa sempre é causa da outra.

Padrão que eu vejo Evidências contra esse padrão



Desafio de falsas dicotomias 

• Às vezes empregamos um pensamento do tipo tudo ou nada que cria 
falsas dicotominas, como: vencedor-perdedor.

Exemplo do pensamento tudo ou 
nada

Exemplos de quando este 
pensamento não é verdadeiro

Às vezes eu...



Ligação entre eventos não-relacionados e 

observação de padrões que não existem

• Eventualmente ligamos eventos que não tem relação entre si.

• Muitas vezes acreditamos que dois eventos estão relacionados entre 
si só porque um antecede o outro.


