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Taxonomias cognitivas

�Os humanos como processadores de informação

� Hollon & Kriss (1984):
� Estruturas cognitivas
� Processos cognitivos
� Produtos cognitivos

� Ingram & Kendall (1986):
� Estruturas cognitivas (organização da informação; representações internas)
� Proposições cognitivas (conteúdo armazenado nas estruturas)
� Operações cognitivas (processos de codificação, armazenamento e 

recuperação)
� Produtos cognitivos: pensamentos, imagens, atribuições,… (resultam do 

processamento de informação, pela activação dos esquemas

Foco da mudança em Terapia Cognitiva
� Modificação da atribuição de significados disfuncionais
� Actuando de diversas formas e a vários níveis:

� Modificação de produtos disfuncionais
� Correcção das distorções no processamento
� Flexibilização/modificação das estruturas subjacentes

� Os manuais de TC para o Eixo I focam-se mais na modificação 
de PAN e na correção de distorções cognitivas, deixando o 
trabalho esquemático para a fase da prevenção da recaída

� E, no entanto: Reestruturação = modificação das 
estruturas disfuncionais

� Hot topic: os esquemas alteram-se ou apenas emergem 
outros mais adaptativos?
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Desenvolvimentos recentes

� Distinção entre esquemas nucleares e periféricos

� Crenças incondicionais vs. crenças condicionais

� O conceito de modo esquemático…

� Processos esquemáticos: de manutenção, evitamento e 
compensação

� Maior atenção e operacionalização das variáveis relacionais 
como ingrediente activo da terapia

� Conceptualização dos aspectos meta-cognitivos

� Integração do modelo com a psicologia do desenvolvimento = 
terapias cognitivo-desenvolvimentais

� Esquemas emocionais – influenciam o coping com a emoção

Esquemas Cognitivos  - Definição

� O conceito de estrutura cognitiva ou de esquema constitui, na 
realidade, um dos construtos teóricos mais utilizados pelos 
investigadores para explicar o comportamento humano, 
nomeadamente o comportamento associado à psicopatologia 
(Alford & Beck, 1997; Beck, 1976; Beck, 1995; Beck & Emery, 1985; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979; Beck, 
Freeman & Associates, 1990; Clark, Beck, & Alford, 1999; DeRubeis & Beck, 1988; Ellis,1985; Ellis & Bernard, 
1985; Ellis & Dryden, 1987; Freeman, Pretzer, Freming & Simon, 1990; Goldfried & Robins, 1983; Guidano & 
Liotti, 1982; Mahoney & Freeman, 1985; Ottaviani & Beck, 1988; Pretzer & Beck, 1996; Safran & Greenberg, 
1986; Safran & Segal, 1990; Safran & McMain, 1992; Safran, Vallis, Segal, & Shaw, 1986; Schmidt, Joiner, Young, & 
Telch, 1995; Stein & Young, 1992; Young, 1990; Young & Lindemann, 1992; Young, Beck & Weinberger 1993; 
Young & Behary, 1998).

� Um esquema cognitivo é uma abstração do conhecimento que 
nós temos de nós próprios, dos outros e do mundo e que, 
uma vez formada, passa a conduzir o processamento da 
informação relevante para o seu conteúdo



29/08/2016

4

Auto-Esquemas
� Muitos dos EMP podem ser conceptualizados como auto-esquemas

� O termo “auto-esquema” tem sido utilizado para referir o conjunto do conhecimento 
acerca de nós próprios que se encontra armazenado na memória de longo prazo.

� De acordo com Markus (1977), as estruturas cognitivas respeitantes ao Eu 
desenvolvem-se a partir das tentativas do indivíduo para explicar o seu próprio 
comportamento ao longo de experiências passadas e são, posteriormente, utilizadas 
para interpretar ou relatar informação acerca do Eu. 

� Mais tarde, Markus e Nurius (1986, in Markus, 1990) introduziram a ideia de que as 
pessoas podem relatar distintas concepções de como se veem atualmente e do que se 
podem tornar no futuro. Perante esta ideia, faria pouco sentido pensar num único 
auto-esquema.

� O funcionamento dos auto-esquemas é em tudo semelhante ao funcionamento de 
qualquer esquema ou estrutura cognitiva. 
� Se o auto-esquema é, na generalidade positivo, este funcionamento possibilita um 

enviesamento ao serviço do Eu (self-serving bias); no entanto, se o auto-esquema for negativo, 
o enviesamento pode ser extremamente prejudicial, uma vez que consistirá na orientação das 
operações cognitivas para o processamento de informação negativa acerca do Eu, originando 
produtos cognitivos igualmente negativos e disfuncionais.

EMP – Definição (Young, 1990; Young & Behary, 1998)

� Os EMP são definidos especificamente como:
� A maior parte dos EMP são crenças incondicionais acerca do próprio em 

relação com o ambiente (com os outros).

� Os EMP são auto-perpectuadores e, assim, bastante resistentes à mudança

� Desenvolveram-se cedo na vida e formam o núcleo do auto-conceito do indivíduo

� São familiares e confortáveis

� Se desafiados, a informação será distorcida para manter a validade do esquema

� A ameaça da mudança esquemática é demasiado disruptiva para a organização cognitiva nuclear

� Por isso os indivíduos desenvolvem processos para manterem os seus esquemas nucleares intactos

� Os EMP são, por definição, disfuncionais de forma significativa e recorrente

� Os EMP são activados por eventos relevantes para o esquema particular

� Os EMP estão ligados a níveis elevados de afecto disruptivo

� Os EMP resultam de experiências disfuncionais com os pais, familiares e 

pares durante os primeiros anos de vida do indivíduo
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Domínios esquemáticos

e hierarquia dos esquemas

DESLIGAMENTO/REJEIÇÃO

AUTONOMIA E DESEMPENHO
DETERIORADOS

LIMITES DETERIORADOS

INFLUÊNCIA
DOS OUTROS

SOBREVIGILÂNCIA E INIBIÇÃO

18 EMP incluídos em 5 domínios desenvolvimentais:

Taxonomia dos EMP  (Young, Klosko & Weishaar, 2003)

– Privação Emocional

– Abandono

– Desconfiança/Abuso

– Isolamento Social/Alienação

– Defeito/Vergonha

– Fracasso

– Dependência/Incompetência

– Vulnerabilidade ao Mal e à doença

– Emaranhamento/Eu Sub-desenvolvido

– Subjugação

– Auto-Sacrifício

– Inibição Emocional

– Padrões Excessivos/Hipercriticismo

– Grandiosidade

– Auto-Controlo/Auto-Disciplina Insuficientes

– Procura de Aprovação/Reconhecimento

– Negativismo/Pessimismo

– Punição
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Investigação sobre os domínios eos EMP

� Demasiadas versões do YSQ

� Dificulta a comparação 
entre estudos de validação 
do modelo fatorial

� Se há consenso quanto aos 
fatores de 1ª ordem (EMP), a 
investigação não é 
conclusiva quanto aos 
fatores de segunda ordem 
(Domínios)

� 1989 –Young & Brown
� YBSQ: 123 items - 16 EMS

� 1990 –Young
� YSQ Long: 205 items - 16 EMS

� YSQ Short: 75 items - 16 EMS

� 2001 –Young
� YSQ-2R: 114 items - 18 EMS

� YSQ-RE2R: 114 items - 18 EMS

� 2005 –Young
� YSQ – 3R: 90 items (5 for each of the 18 EMS)
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Comparando modelos hierárquicos alternativos
(Rijo, da Motta, Moura Ramos e Silva, em prep.)
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Comparando modelos hierárquicos alternativos
(Rijo, da Motta, Moura Ramos e Silva, em prep.)

Revisão dos estudos sobre esquemas

� Em síntese, podemos afirmar que existe considerável 
evidência empírica para 14 dos EMP teoricamente 
definidos;

� É escassa a validação transcultural do modelo proposto, 
parecendo ser possível que algumas das dimensões 
teoricamente conceptualizadas não emirjam em 
determinados contextos culturais distintos do ocidental 
(pelo menos em amostras da população geral);

� Os poucos que foram realizados com amostras clínicas 
revelam maior consistência do modelo, o que está de 
acordo com o teoricamente previsto;
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Estudos sobre os domínios
� Calvete, Estevez, Lopez de Arroyabe e Ruiz (2005): AFC da versão 

espanhola do YSQ de 75 itens, numa amostra de 407 estudantes de 
pré-graduação
� muito bons índices de ajustamento global para o modelo de 15 factores, mas 

tiveram dificuldade na confirmação da estrutura hierárquica dos EMP, tendo 
um modelo de segunda ordem de 3 fatores revelado melhor ajustamento 
que o proposto por Young

� Hoffart, Sexton, Hedley, Wang, Holthe, et al. (2006), reuniram uma mostra de 
888 doentes de vários centros de tratamento; Trataram apenas os itens 
correspondentes ao YSQ breve de 75 itens através de AFC
� tendo os resultados apoiado a estrutura originalmente definida de 15 fatores 

teóricos
� os autores concluíram que um modelo de 2ª ordem de 4 fatores revelava melhor 

ajustamento global, tendo sido ainda possível validar um fator único de 3ª ordem.
� os 4 fatores de segunda ordem foram: Distanciamento e Rejeição, Autonomia 

Deteriorada, Padrões Exagerados e, o quarto, Limites Mal Definidos

Limitações do YSQ resultam de problemas 

no modelo conceptual

� Existe realmente evidência empírica definitiva que permita 
não questionar o modelo hierárquico dos 18 EMP e 
respetivos domínios?

� Porquê tanta investigação com o YSQ e tão pouca sobre 
processos de evitamento e de compensação?

� Como avaliar os esquemas sem ter em conta os 
processos pelos quais se mantêm? 
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Questões críticas na avaliação de EIDs

� Será válida a avaliação de EMP, por definição tácitos e de difícil 
acesso à consciência, recorrendo unicamente ao autoconhecimento 
declarativo do próprio?
� Então e os processos esquemáticos, sobretudo de evitamento e de 

compensação?

� Será que todos os 18 EMP propostos teoricamente são de facto 
variáveis da mesma natureza e tipo?
� A clínica mostra com frequência que o EMP de grandiosidade compensa 

o EMP de Defeito/Vergonha; que o EMP de Padrões Excessivos de 
Realização resulta da tentativa de camuflar Defeito e Fracasso…

� Muitos doentes com Isolamento Social possuem EMP primários de 
Defeito e de Privação Emocional….

� O EMP de Dependência parece funcionar mais como regra para a 
manutenção de um EMP primário de Defeito…

Limitações da Avaliação de Esquemas “a frio”

A avaliação de estruturas cognitivas através do YSQ levanta alguns 
problemas (Rijo, 2000; Pinto Gouveia & Rijo, 2001) :

Acesso consciente e autoconhecimento declarativo

As pessoas variam no autoconhecimento declarativo e a psicopatologia altera 
tais capacidades

Processos de evitamento e compensação de esquemas

Por definição, estarão ativos processos que impedem o acesso ao EMP 
primário

“Validade ecológica” dos itens do YSQ

Como aceitar a avaliação do esquema sem que seja ativado?

Circularidade das respostas

Não sabemos se o endosso de muitos itens não descreve uma tentativa de 
conseguir explicar um estado emocional ou dificuldades pessoais

Muitos dos itens do YSQ não traduzem verdadeiramente crenças acerca do Eu 
ou dos Outros
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O IAECA – R (Rijo & Pinto Gouveia, 2009)

Avalia 9 dos 18 EMP – Privação Emocional, Abandono, 

Desconfiança/Abuso, Isolamento Social/Alienação, Defeito/Vergonha, 

Fracasso, Dependência, Vulnerabilidade e Padrões Excessivos de 

Realização/Hipercriticismo

A leitura, seleção e imaginação de cenários ativadores antecede a 

resposta aos itens

Endosso do grau de semelhança entre cenário e situações de vida

Cada EMP é avaliado pelos mesmos 5 itens do YSQ-S3 + 2 itens falsos

Avaliam-se quais as emoções activadas (12) e em que grau (0 – 9)

IAECA – pressupostos do método de avaliação

� Se um determinado EMP é ativado, o indivíduo experimenta as 
emoções associadas ao esquema

� e as memórias relacionadas com o esquema tornam-se mais acessíveis à 
consciêmncia;

� Se um determinado EMP é ativado, incrementa o autoconhecimento 
sobre esse mesmo esquema

� os processos de evitamento cognitivo e emocional, bem como os processos 
de compensação, tornam-se menos intensos;

� Uma forma de activar um determinado EMP será re-experienciar 
situações relacionadas com o esquema.
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IAECA – Cenários e passos
(EMP Desconfiança/Abuso)

Schema triggering scenarios

Imagery exercise based on a scenario

Triggering of schema related emotional states

Increased self-knowledge

Assessment of EMS using YSQ items

X O seu pai chegou a casa no final do dia e parecia vir irritado. Apesar de você se ter portado bem, ele tinha
que arranjar um pretexto para o(a) tratar mal e começou a implicar por você não estar a estudar por ser
preguiçoso(a), por ser descuidado(a), aproveitando o mínimo pretexto para descarregar em si toda a irritação.
Começou a criticá-lo(a) injustamente chamando-lhe uma série de nomes e responsabilizando-o(a) por todos os
problemas da vida dele. A sua mãe estava presente mas nada fez para o(a) defender a si.

X Os seus pais acusaram-no(a) de ser o(a) responsável pelo facto da sala estar desarrumada e suja. Na
realidade, não tinha sido você que a desarrumou nem que a sujou. No entanto, sem que tivesse tempo de se
explicar, começam a culpá-lo(a) por não ter arrumado e limpo a sala e a baterem-lhe como castigo. Você tentava
explicar-se mas eles não estavam interessados em ouvi-lo(a). Continuaram a bater-lhe de forma descontrolada e
injusta.

X Você estava sozinho(a) em casa quando bateram à porta. Foi abrir e era um homem mais velho, que lhe
disse ser amigo da sua família e que vos vinha visitar. Parecia extremamente simpático e você deixou-o entrar
para esperar pelos seus pais. Ele começou a conversar consigo e tentou aproximar-se fisicamente, mostrando-se
muito caloroso e interessado… Começou a tocar-lhe e a acariciá-lo(a), tentando forçá-lo(a) a práticas sexuais.

X Os seus amigos costumam pedir-lhe favores. Sempre que precisam de alguma 
coisa, não hesitam em pedir-lhe colaboração e tentam aproveitar-se da sua 
disponibilidade e dos seus conhecimentos. No entanto, quando você precisa deles, 
ou não estão disponíveis ou têm sempre outra coisa mais importante para fazer. 
Recusam frequentemente ajudá-lo(a), mostrando-se até arrogantes quando lhes 
pede alguma coisa. Como se não bastasse, alguns deles ainda o(a) gozam pelas 
costas, dizendo mal de si a outras pessoas. Você sente que o que eles fazem é 
aproveitar-se de si, abusar da sua disponibilidade e, no final, acabam por traí-lo(a) 
pelas costas.

EMP e ativação emocional disruptiva
(Rijo, 2009)

Baixa Semelhança Alta Semelhança

Factor N M DP N M DP t p

F1 Privação Emocional 266 26.23 18.07 114 37.60 18.29 -5.600 .000

F2 Abandono 319 23.59 17.45 75 40.60 18.37 -7.519 .000

F3 Desconfiança/Abuso 275 21.13 17.14 119 31.66 18.88 -5.431 .000

F4 Isolamento Social/Alienação 277 22.45 19.42 109 40.54 20.35 -8.129 .000

F5 Defeito/Vergonha 276 20.62 18.93 106 37.76 19.83 -7.823 .000

F6 Fracasso 353 21.88 18.67 46 42.28 23.86 -5.581 .000

F7 Dependência/Incompetência funcional 297 14.05 15.95 78 25.22 18.88 -4.795 .000

F8 Vulnerabilidade ao mal e à doença 300 17.03 15.60 77 23.62 18.11 -3.196 .002

F9 Padrões Excessivos/Hipercriticismo 181 17.97 15.75 167 21.44 15.90 -2.048 .041

Comparações entre grupos de baixa e alta na intensidade de ativação emocional em cada EMP, população geral (n=447)

Comparações entre grupos de baixa e alta semelhança na intensidade de activação emocional na amostra clínica (n=115)

Baixa Semelhança Alta Semelhança

Factor N M DP N M DP t p

F1 Privação Emocional 32 41.28 22.46 73 52.84 23.84 -2.326 .022

F2 Abandono 50 31.90 21.38 45 53.56 26.23 -4.428 .000

F3 Desconfiança/Abuso 44 28.86 24.21 55 56.64 20.76 -6.142 .000

F4 Isolamento Social/Alienação 33 30.09 27.78 59 60.80 22.36 -5.783 .000

F5 Defeito/Vergonha 40 28.15 21.27 59 55.25 25.21 -5.584 .000

F6 Fracasso 62 31.60 22.62 36 56.28 24.34 -5.064 .000

F7 Dependência/Incompetência funcional 51 23.88 25.30 43 45.12 26.02 -4.001 .000

F8 Vulnerabilidade ao mal e à doença 45 26.42 23.08 49 37.80 24.72 -2.300 .024

F9 Padrões Excessivos/Hipercriticismo 31 27.10 21.20 73 39.34 26.38 -2.288 .024
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O “frio” e o “quente” – Resultados (Rijo, 2009)

Nas comparações inter-grupos, os indivíduos com alto grau de 

semelhança com o cenário activador pontuam sempre mais alto 

que os de baixa semelhança (em ambos os questionários)

Nas comparações intra-grupo, maiores pontuações quando o 

EMP é avaliado pelo IAECA-R (Excepção : EMP de VU e de PR)

Efeitos interacção (diferenças apenas no grupo de alta 

semelhança) significativos em 7 dos EMP avaliados (excepto

Desconfinaça/Abuso e Isolamento Social/Alienação).

Modelo para o EMP de PE
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Erros comuns dos terapeutas
� Utilizar o YSQ no início do processo terapêutico, confiando nos scores daí 

resultantes
� Por vezes há deterioração da primeira para a segunda passagem do YSQ

� Isso resulta de maior veracidade de respostas no segundo preenchimento

� Hierarquizar os EIDs com base nos scores mais altos obtidos na primeira 
avaliação
� Ignora que os processos esquemáticos operam na própria resposta ao YSQ

� Explorar com o doente apenas os EIDs que obtiveram maior pontuação 
média
� Ignorando os que obtiveram pontuação extremamente baixa

� Comparar resultados de doentes diferentes, ignorando fatores individuais 
que afetam as respostas
� maior predominância de evitamento ou de compensação… 

� crenças em relação à terapia/terapeuta

� ou mesmo a saliência de determinados esquema (e.g., Desconfiança/Abuso)

Uso correto do YSQ na prática clínica (1)

� O YSQ é um instrumento útil na avaliação para formulação de 
caso
� Não deve ser sempre utilizado no início da terapia com todos os 

doentes pois resulta em perfis esquemáticos pouco fidedignos
� Em muitos casos, pode ser necessária a educação do doente sobre 

os esquemas prévia ao preenchimento do YSQ, como estratégia para 
incrementar a validade das respostas

� Em determinados casos resulta mais útil a leitura de um capítulo 
(e.g., reinventing your life) ou a exploração de um filme, canção…

� Não dispensa a avaliação clínica continuada:
� Que permita diagnosticar patologia, sobretudo da personalidade
� Que estabeleça hipóteses acerca dos EID primários e secundários
� Que identifique os processos esquemáticos predominantes em cada 

doente
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Uso correto do YSQ na prática clínica (2)

� O recurso ao YSQ deve ser complementado com:
� Ativação dos EID nucleares dentro e fora da sessão
� Debate das hipóteses de formulação de caso com o próprio 

doente
� Questionários de evitamento e de compensação

� A intervenção deve ser focalizada na modificação de EIDs
nucleares
� Pode ser necessário começar por esbater esquemas 

secundários/atitudes disfuncionais que estão a bloquear o 
acesso ao EID primário

� É muitas vezes preciso combater processos de 
evitamento/compensação antes de focar o trabalho 
terapêutico no EID primário


