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Regulação Emocional, Psicologia
Positiva e as Terapias de 3a Onda

TERAPIA DO ESQUEMA, 

TERAPIA POSITIVA E 

QUALIDADE DE VIDA

Ricardo Wainer

As 3 Missões da Psicologia

• Tratar transtornos mentais;

• Tornar mais feliz a vida das pessoas;

• Identificar e cultivar talentos humanos.

Seligman, 2000 
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O que temos até aqui com o conhecimento

psicológico e psicoterápico

• Bons arsenais para tratamento das principais
psicopatologias;

• Poucos avanços com a prevenção primária–
não por não saber o que fazer;

• Limitações na melhora da qualidade de vida
das pessoas sem transtornos mentais.

Reduzir sofrimento e patologias

é diferente de ser feliz ou ter

qualidade de vida.
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“Qualidade de Vida é a percepção que o indivíduo
tem da sua posição na vida, no contexto da cultura
e do sistema de valores nas quais ele vive e em
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações” (OMS, 1995).

Os critérios psicológico para Qualidade de Vida são
os relacionados com a imagem corporal, a
atividade profissional, a capacidade para realizar
atividades de vida diárias, a mobilidade, a
capacidade para manter relações com os outros, a
saúde e os aspectos que cada um considera
contribuir para a sua felicidade.

O Que é Qualidade de Vida?

Qualidade de Vida é um movimento dentro das 
ciências humanas e biológicas que busca valorizar

parâmetros mais amplos que o controle de 
sintomas, a diminuição da mortalidade ou

aumento da expectativa de vida.
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O Mundo Atual

• Velocidade e volatilidade de valores e crenças;

• Exigência por resultados;

• Solidão – falta de conexões humanas reais e 
profundas;

Consequências

ANSIEDADE / DEPRESSÃO
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Consequências

TENTATIVAS DE CONTROLE
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A Questão da

Vulnerabilidade
Está culturalmente associada à ideia de fraqueza.

Paradoxalmente, a vivência das emoções negativas de….
- Medo
- Ansiedade
- Vergonha

…temos o núcleo e o berço, da:
- Alegria
- Amor, pertencimento, criatividade e esperança

Sintomas do Paradigma de 

Invulnerabilidade

Evitação Experiencial:

– Frieza e falta de conexões humanas,

Insatisfação e desapontamento constante:

– A vida como um paradigma subjetivo de 
desconforto e inveja, ao invés do contato objetivo
com as emoções e com as razões de tais emoções!
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Sintomas do Paradigma de 

Invulnerabilidade

Entorpecimento – Protetor Desligado
-Não permite a conexão real: empatia, amor, 

autenticidade e prazer

-População mais obesa, endividada, consumista, 
adictos, medicados e ocupados.

Hipercompensações
-Perfeccionismo e Inveja

-Extremismo (fé sem vulnerabilidade = extremismo)

Brown, 2010; Young et al., 2008

Possibilidades

TERAPIA DO ESQUEMA

TERAPIA POSITIVA
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Entendimento e prática estruturada de reconexão e 
superação de profundas questões emocionais e padrões 

de enfrentamento do passado com os valores atuais.

Fundamenta-se na ideia que a aceitação de nossas 
vulnerabilidades exige coragem e é o caminho para 

suprirmos nossas necessidades emocionais.

TERAPIA DO ESQUEMA

Concepções Centrais

• Seres humanos necessitam, ao longo do
desenvolvimento de sua personalidade, do suprimento
de necessidades emocionais essenciais que podem
diferir em nível individualmente;
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Concepções Centrais

• O preenchimento destas necessidades básicas em
cada Domínio Esquemático garantirá o
desenvolvimento de ESQUEMAS POSITIVOS que
funcionarão como fator de proteção às experiências
aversivas do futuro;

• A não satisfação destas necessidades, acarretará o
surgimento de Esquemas Iniciais Desadaptativos,
bem como de Estilos de Coping disfuncionais que
vulnerabilizam o indivíduo para lidar com estressores
e diminuem a Qualidade de Vida.

• Vínculo seguro e “Base Estável”

• Proteção contra danos e abuso

• Amor, cuidado e atenção

• Aceitação e reconhecimento

• Empatia

• Autonomia

• Validação dos sentimentos e necessidades

• Limites realistas

Necessidades Emocionais Básicas
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2o

• COMPETÊNCIA E AUTONOMIA

• Investimento e libertade de explorar

3o

• LIMITES REALISTAS

• Limites com afeto

4o

• RESPEITO AOS ANSEIOS PESSOAIS

• Consideração às escolhas e aos anseios pessoais

5o

• EXPRESSÃO LEGÍTIMA DAS EMOÇÕES

• Ambientes validantes às emoções

• ACEITAÇÃO E PERTENCIMENTO

• Afeto e vínculo seguro1o

DESENVOLVIMENTO HUMANO

Tarefas Evolutivas Básicas

PSICOTERAPIA POSITIVA

Prática baseada nas evidências científicas

da Psicologia Positiva que busca auxiliar

os indivíduos a terem maior bem-estar, o 

que lhes proporciona um senso de 

satisfação e significado, levando-os a 

maior Qualidade de Vida.
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Equação da Felicidade

Prazer e Emoções Positivas

+ Engajamento-Fluxo

+ Significado-propósito

= Felicidade

Benefícios da Felicidade
Pessoas Felizes:

Danner, D.D., Snowdon, D.A. & Friesen, W.V. (2001). “Positive emotions in 
early life and longevity: Findings from the Nun Study,” Journal of 
Personality and Social Psychology, 80:804-813.

Diener, Ed and Seligman, Martin. (2002). “Very happy people,” Psychological 
Science, 13:81-84.

• Vivem mais do que a média geral

• Têm melhores hábitos de saúde

• Têm índices menores de pressão arterial

• Sistema imunológico mais robusto

• São mais produtivas no trabalho

• Toleram mais a dor e o sofrimento
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Fatores associados à Felicidade

Os eventos da vida afetam MUITO 
MENOS nossa felicidade do que as 
EXPECTATIVAS que fazemos deles

Somos terríveis como “Preditores Afetivos”
(Dan Gilbert & Tim Wilson)
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Lista de Seligman das Forças de Caráter

(Grandes áreas)

�Sabedoria e Conhecimento

�Coragem

�Amor e humanidade

�Justiça

�Persistência

�Espiritualidade e transcendência

5 Chaves para o Bem Estar

. PERMA

�Positive Emotions
(felicidade, orgulho, otimismo, confiança, segurança e gratidão)

�Engagement
(Entrar em “Flow”- antídoto contra tédio e ansiedade)

�Relationships (Necessidade de pertencer)

�Meaning (Valores – ter um objetivo maior que nós mesmos) 

�Accomplishment (busca subjetiva por avanço – forças)
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Relacionamentos

“De acordo com a literatura, 

disparadamente, o maior preditor

de felicidade são os

relacionamentos íntimos.”

Sonja Lyubomirsky, The How of Happiness

Gratidão

Dar atenção e valor (agradecer) ao que se 
conquistou e ao que se tem.

É a forma de “abraçar”a vulnerabilidade e 
aceitá-la, podendo ter uma atitude de buscar os

valores de nossas vidas.

Gratidão torna a vida ordinária em uma vida

extraordinária.
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Aceitação das vulnerabilidades geradas pelo não
suprimento de Necessidades Emocionais

Essenciais (Terapia do Esquema)

Fortalecer aspectos positivos do indivíduo
(Forças de Caráter) para uma vida mais

significativa e saudável (Psicoterapia Positiva)

QUALIDADE DE VIDA

Obrigado!

(51) 3332.3249   |   (51) 9523.7689
wainerpsicologia@wainerpsicologia.com.br
www.wainerpsicologia.com.br
www.facebook.com/wainerpsicologia


