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ALGUMAS QUESTÕES...

• Partindo do princípio que o estabelecimento de um vínculo seguro junto ao

paciente é uma condição indispensável para o trabalho com a terapia de
esquemas...

... como posso trabalhar com os Esquemas e Modos Esquemáticos do paciente?



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES...

• Antes de mais nada, eu tenho no ENCONTRO entre eu e o outro (paciente), um
grande ”aliado” para juntos enfrentarmos os EIDs e Modos Esquemáticos deste.

• Este ENCONTRO é um aspecto central na Terapia de Esquemas e não secundário... e é
marcado por um movimento duplo de ”distanciamento e estranhamento” e
”entrar em relação”.

��”Todo viver verdadeiro é encontro” (Martin Buber, 1958)



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES...

• As Terapias Cognitivas são caracterizadas por inúmeras técnicas e recursos terapêuticos,
mas estas não devem ter supremacia no ”lado humano”, e isso tudo tem a ver com o
trabalho dos EIDs e Modos.

• A escolha das técnicas precisa estar baseada na relação entre pessoa e pessoa.



MARTIN BUBER
A NATUREZA RELACIONAL DA EXISTÊNCIA HUMANA É MARCADA POR DUAS 

POLARIDADES EU-TU E  EU-ISSO.

• EU-TU: relação de genuíno interesse na pessoa com quem estamos interagindo
verdadeiramente como pessoa.

Diálogo/Encontro/Responsabilidade

• EU-ISSO: ocorre quando o outro é essencialmente um ”objeto” para nós, é a
”coisificação”. Dentro das Terapias Cognitivas quando vejo meu paciente somente a
partir da ótica da psicopatologia.

(primeira super)



IMPORTANTE

• O problema não está no olhar do terapeuta para o EU-ISSO e sim quando este se
relaciona somente ou eminentemente como o EU-ISSO e esquece do EU-TU.

• Trabalhar somente com o EU-ISSO é em alguma medida limitador.

• Como isso aparece na Terapia de Esquemas no trabalho com os Esquemas e Modos?

üÊnfase excessiva no conhecimento técnico.



?

Então você está dizendo que o conhecimento técnico não é importante?



RESPOSTA

O conhecimento tecnológico é fundamentalmente importante, mas não é
completamente suficiente.

Rogers-----------------------------------------------------------------------------------Primórdios daTC
Aceitação Incondicional Somente a aplicação de Técnicas

Empatia

Congruência



O PROCESSO DE CURA NA TERAPIA DE ESQUEMAS

• O processo de cura EXIGE do terapeuta um grande envolvimento pessoal da parte do
terapeuta, ao mesmo tempo em que precisa manter um certo distanciamento
(objetividade) apropriado.

• BUBER: o psicoterapeuta precisa desenvolver a habilidade (aparentemente

contraditória) de manter uma ”presença-distanciada”.

Estar totalmente presente e ao mesmo tempo com um certo distanciamento
(não emaranhamento).



O PROCESSO DE CURA NA TERAPIA DE ESQUEMAS

O Self do terapeuta é intrinsecamente uma parte do processo.

üEm que medida medimos o Self Persona do Self Profissional? Será que são claramente
distintos?

• O Self do terapeuta é um dos instrumentos que serão utilizados no processo
terapêutico.

üComo seriam os trabalhos experienciais junto ao paciente se o próprio terapeuta
apresentasse evitação, ou esquiva de suas próprias emoções e processos vivenciais?



COMO É ISSO NA PRÁTICA?

• Caso Gabriel (nome fictício)

ü 16 anos, 2º ano Ensino Médio, filho mais velho de uma prole de 2 (13 anos).

ü Chega para Av. Neuropsicológica pela psiquiatra, com HD de psicopatia. Pais se queixam que responde muito,  não 
estuda e é muito ”indiferente”.

ü Av. Neuropsi:  Transtorno Opositor Desafiador (leve). Claramente paciente identificado (bode expiatório).

ü Absolutamente rejeitado pela mãe e pai.  Bullying na escola.

ü Mãe ”eu não queria ter filho, ele é um estorvo na minha vida... Não me venha falar que tenho que amar ele, porque eu 
não sei fazer isso”.



COMO É ISSO NA PRÁTICA?

• Terapia de Esquemas

üSe apresenta completamente no Protetor Desligado.

üAbordagens iniciais resultam em insucesso para tirá-lo do protetor desligado (vantagens 
e desvantagens, linha da vida).

üO processo terapêutico começa a ter êxito quando...



COMO É ISSO NA PRÁTICA?

3 Momentos Fundamentais do Processo

1. Reforço Primário: churros (saída) – claramente começa a flexibilizar e começa a falar dele (50%).
(recurso: falei de minha infância e algumas dificuldades com meu pai de forma despretensiosa e quase acidental)

2. Ligação em um domingo para desejar boas provas. Efeito importante na mãe que chorando me diz ”eu
acho que você gosta mais de meu filho do que eu mesma”.

3. Ele sai do consultório e digo à minha secretária: ”Eu gosto muito do Gabriel”. Imediatamente ele toca a
campainha já chorando ”eu também gosto muito de você, mas acho que você é a única pessoa que gosta
de mim”.



O PROCESSO DE CURA NA TERAPIA DE ESQUEMAS

Importância do terapeuta se conhecer para evitar a ”projeção” de seus sentimentos contratransferenciais

ü Conflito entre os esquemas do paciente e do terapeuta,

ü Falta de sintonia entre as necessidades do paciente e os esquemas e estilos de enfrentamento do terapeuta,

ü Superidentificação quando os esquemas coincidem,

ü Emoções do paciente ativam o comportamento evitativo do paciente,

ü Paciente que ativa o Modo Pais Disfuncionais do terapeuta

ü Paciente que satisfaz as necessidades do terapeuta ativadas por esquemas

ü Esquemas do terapeuta são ativados quando o paciente não avança como este gostaria, quando o paciente entra em
crise, etc.



CONCLUSÃO

• Para trabalhar com a Terapia de Esquemas o profissional deve investir em:

üFormação ”formal” – de preferência com um profissional Certificado pelo ISST (e não
por profissionais que apenas leram o manual),

üTerapia pessoal para trabalhar com seus próprios esquemas, emoções e estratégias de
enfrentamento,

üSupervisão Clínica



Obrigado!!!


