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Busca por 

relacionamentos 

satisfatórios

Relações que 

trazem  prejuízo e 

sofrimento

O que acontece então?



RELAÇÕES ÍNTIMAS   

VULNERABILIDADE HUMANA 



TERAPIA DO ESQUEMA PARA CASAIS

Na Terapia do Esquema entendemos os problemas
interpessoais adultos como resultado de esquemas
mentais disfuncionais formados na Infância.

Como se estrássemos numa maquina do tempo,
um adulto “torna-se” uma criança novamente.

(Simeone-DiFrancesco, et al., 2015; Stevens, 2016)



TERAPIA DO ESQUEMA PARA CASAIS

Uma situação atual faz reviver 

sentimentos, avaliações e reações de uma 

criança aflita

MODO CRIANÇA



TERAPIA DO ESQUEMA PARA CASAIS

“Renunciar a um 

esquema é abrir mão de 

quem se é ou de como é 

o mundo”
(Young, 2003)



As escolhas amorosas e a permanência em
relacionamentos danosos podem estar baseadas na
química do Esquema.

O aprendizado emocional leva a nos comportarmos de
maneira surpreendente, irracional e até mesmo
autodestrutiva. Amar não impede alguém de agir sem
levar em conta os sentimentos do outro.

(Stevens, 2016)

(Young et al., 2003; Simeone-DiFrancesco, et al., 2015)





ESTILOS DE ENFRENTAMENTO NAS RELAÇÕES

Necessidade extrema e desesperada de satisfação;

Escolhas amorosas baseadas em idealizações e expectativas

exageradas;

Hipercompensação



ESTILOS DE ENFRENTAMENTO NAS RELAÇÕES

Avaliações derrotivas sobre si, sobre a relação e sobre o
parceiro;

Escolhas amorosas pouco criteriosas que vão na direção das
crenças e sensações dos esquemas;

Passividade e pouca iniciativa resolutiva na

relação.

Resignação



ESTILOS DE ENFRENTAMENTO NAS RELAÇÕES

Isolamento e distanciamento emocional.

Evitação



“Tudo o que fazemos faz sentido emocional profundo, 

mesmo quando o motivo esteja fora da nossa 

consciência”. 

(Ticic et al, 2015)



TERAPIA DO ESQUEMA PARA CASAIS

ENTENDER: 

QUAL É O PERIGO?

Quais necessidades 

não estão sendo 

suprida na relação? 

Quais memórias 

estão sendo 

ativadas? 

Quais os modos 

defensivos estão 

sendo usados? 



QUANTO MAIS MEDO E SOFRIMENTO

MAIS NECESSIDADE DE 

ALÍVIO PROTEÇÃO 

MAIS MODOS DE 

ENFRENTAMENTO 

DESADAPTATIVOS 



A pessoa mais resistente pode já estar 

fortemente retirando-se do relacionamento. 

PRIORIDADE

Mais sofrimento



TERAPIA DO ESQUEMA PARA CASAIS

FOCO NA EMOÇÃO

Queixa/problema
Ponto de 

partida

Padrão 

relacional



Desde o primeiro momento pontuar como estão lidando 

com os conflitos (todas as formas de “defesas” devem ser 

pontuadas e entendidas)

Exemplo: 

“Mônica, você tinha um olhar bastante assustado agora. 

O Eduardo foi bem duro sobre como seria fácil resolver 

os seus problemas. Você parecia temer a crítica dele. Foi 

isso mesmo? Você percebeu Eduardo? Qual era sua 

intenção com aquela postura mais crítica?”



TERAPIA DO ESQUEMA PARA CASAIS

“ Por que precisou desligar quando a Mônica falava? O 

que sentiu? O que tocou em ti?”

“O ataque foi ativado para te proteger do que?”

“Qual era sua intenção nesse momento em que você 

reagiu desse modo?”

“Do que você sentiu falta agora? O que você desejava? 

Qual seria a reação que você esperava do Eduardo? 

Como ele poderia lhe amparar? 

“O que você sentiu quando ele teve essa reação?”



EIDs pessoais e ciclo 

esquemático

Ativações emocionais



MÔNICA

Esquema de Privação emocional 

MODO CRIANÇA ZANGADA

Grita e chora

MEMÓRIA ATIVADA: Sozinha em 

casa com dor de barriga

Eduardo 

distraído e filho 

se machuca

EDUARDO

Esquema de Abuso 

MODO PROTETOR DESLIGADO 

Joga e assiste Tv

MEMÓRIA ATIVADA: explosão de raiva do 

pai quando alcançou a ferramenta errada

MÔNICA 

Esquema de Abandono e PE

MODO HIPERCOMPENSATÓRIO 

ATAQUE

Critica, ofende e bate

EDUARDO

Esquema de Abuso

MODO PROTETOR DESLIGADO 

Sai para beber com os amigos



CHEGAR NA CRIANÇA AFLITA E VULNERÁVEL 

Buscar a função dos MODOS defensivos 



DISTANCIAMENTO DAS NECESSIDADES 

REVISAR O IMPACTO DOS MODOS DE 

ENFRENTAMENTO DESADAPTATIVOS 

NA RELAÇÃO



OBJETIVOS DA TERAPIA DO ESQUEMA PARA CASAIS

Compreensão consciente e emocional dos processos esquemáticos 

da relação

Aceitação das vulnerabilidades 

Repaternalização também pelo cônjuge 

Desenvolvimento de estratégias assertivas na busca das 

necessidades

Diminuição das sensações de medo, dependência emocional e 

culpabilização.  Aumento da compaixão consigo e com o parceiro. 



Algumas estratégias e técnicas utilizadas

 Questionários, Linha do tempo, genetograma, fotos da

família de origem...

 Técnicas de imagens;

 Automonitoramento e monitoramento do ciclo

esquemático;

 Mindfulness;

 Técnica das múltiplas cadeiras;

 Carta aos pais e cadeira vazia;

 Cartões lembretes e cartões sinalizadores;

 Role-Play e ensaio comportamental;

 Incremento dos aspectos positivos;

 Diferenciação entre necessidades e vontades.



Infidelidade

Violência 

Indisponibilidade

Uso de drogas

BARREIRAS

MUROS

Possíveis contraindicações 



Se não houver resultados com a terapia?

Considerar e avaliar os medos e esquemas 

referentes a separação

Separação com menos sofrimento e prejuízos 



CONCLUSÃO: 
O QUE A TERAPIA DO ESQUEMA PARA CASAIS PERMITE?

Oportunidade de trabalhar nos processos esquemáticos no aqui e 

agora

Possibilidade de quebra da perpetuação esquemática

Mais saúde emocional e “cura” dos esquemas 

Possibilidade de mais relaxamento na relação e viver um 

relacionamento íntimo diferente



Obrigada!

kelly@valenciapsicoterapia.com.br


