
22/09/2015

1

Terapia do Esquema:

Violência, infratores e agressores 

Daniel Rijo (drijo@fpce.uc.pt)

Universidade de Coimbra – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Porto Alegre,  28 de Agosto de 2015
Fale com o especialista

17-18 h

Finalidade das penas

� Pena = penar = sofrer
� Tradicionalmente, a natureza e duração da pena 

determinada pelo tribunal dependia essencialmente da 
natureza e gravidade do crime ou crimes cometidos

� É costume serem tidos em conta fatores atenuantes ou 
agravantes (e.g., ser uma re-condenação)

� A filosofia atual do direito propõe que o fim das 
penas seja a reabilitação plena do agressor…
� Preparando-o para o regresso à sociedade
� Permitindo a sua integração plena na sociedade
� Reduzindo a probabilidade de reincidência criminal
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Na prisão ou na comunidade?

� Na administração moderna da justiça, muitas penas de 
prisão são comutadas em medidas cumpridas na 
comunidade
� Tendo em conta a natureza do crime, as características do 

agressor (necessidades criminógenas, risco de reincidência)
� Atendendo aos recursos disponíveis para a reabilitação do 

indivíduo
� Procurando o consentimento da(s) vítima(s)

� Esta tendência prende-se com razões diversas:
� As críticas crescentes à perversidade dos sistemas prisionais
� Os custos mais reduzidos das medidas na comunidade
� Menor deterioração na vida dos indivíduos que não são presos 

� e.g., não são afastados da família, podem manter o emprego e a 
autonomia financeira

Maior abertura 
para 

intervenções 
psicoterapêutic

as

What works?

� Na reabilitação de agressores, predominam programas estruturados, 
baseados no modelo cognitivo-comportamental clássico:
� Realizados maioritariamente em pequenos grupos, tendo a conta a pouca 

disponibilidade de recursos humanos qualificados e a relação custo-
benefício

� Incluindo um conjunto de módulos diversificados (sequenciados ou não) 
que incluem:
� Treino de resolução de problemas, sessões de regulação emocional, correção de 

estilos de pensamento criminal, treino de competências sociais e de 
comportamento assertivo, pensamento divergente (flexibilização cognitiva)

� A investigação mostra que os programas de natureza cognitivo 
comportamental são eficazes na redução da reincidência criminal

� Meta análises de Garret (1985),  Andrews (1990;), Lipsey (1992), Lösel (1995;), 
Redondo, Sanchez-Meca & Garrido (1999) e McGuire (2000), apontam para uma 
Redução da taxa média de reincidência em 10%

� Izzo & Ross (1990), revendo 46 estudos acerca de programas de intervenção 
para jovens com comportamento desviante concluíram que programas que 
incluem uma componente cognitiva são duas vezes mais eficazes do que aqueles 
que a não incluem
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Princípios das intervenções eficazes

1. Princípio do risco
1. As intervenções de tipo mais intensivo devem ser reservadas para os delinquentes 

considerados, na avaliação, em maior risco de reincidirem

2. Fatores de Risco como alvos da mudança
1. A investigação sugere que determinados padrões de interação social, competências sociais 

ou cognitivas, atitudes… estão associados com o início e manutenção do CAS

3. Alvos múltiplos
1. Os investigadores defendem que as intervenções mais eficazes devem incluir vários 

elementos dirigidos a esses mesmos fatores (multimodais,  habitualmente de natureza 
CBT)

4. Sensibilidade
1. Competências dos profissionais envolvidos e adequação da intervenção ao estilo e 

especificidade dos destinatários

5. Integridade
1. Manter fiel a aplicação, devendo ser investigado continuadamente o seu impacto

6. Preferência por programas em contexto comunitário

Gerar Percursos Sociais (Rijo et al, 2004)

� Programa de 40 sessões semanais, distribuídas por 5 módulos sequenciais:

� Comunicação, relacionamento interpessoal, distorções cognitivas,
significado e função das emoções, armadilhas do passado (10 sessões)

� Baseado no modelo da TFE

� Em dois estudos recentes com reclusos adultos ficou demonstrada a
capacidade do GPS para produzir mudança/atenuar deterioração
em variáveis:

� Cognitivas: esquemas mal-adaptativos precoces e distorções cognitivas

� Emocionais e evolucionárias: raiva, vergonha e paranoia

� Brazão, N., da Motta, C., Rijo, D., Salvador, M. C., Pinto-Gouveia, J., & Ramos, J. (2015). Clinical change in anger, shame,
and paranoia after a structured cognitive-behavioral group program: Early findings from a randomized trial with male prison
inmates. Journal of Experimental Criminology. doi: 10.1007/s11292-014-9224-5.

� Brazão, N., da Motta, C., Rijo, D., Salvador, M. C., Pinto-Gouveia, J., & Ramos, J. (2015). Clinical change in cognitive
distortions and core schemas after a structured cognitive-behavioral group program: Early findings from a randomized trial
with male prison inmates. Cogntive Therapy and Research. DOI 10.1007/s10608-015-9693-5
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2. Comportamento antissocial e 

psicopatologia

Necessidade de intervenções adequadas

Psicopatologia e comportamento agressivo

� No DSM-5 (2013), pelo menos três perturbações mentais enquadram 
possíveis problemas de comportamento antissocial
� Perturbação de Oposição

� Perturbação de Comportamento

� Perturbação de Personalidade Antissocial.

� Para fazer o diagnóstico de Perturbação de Personalidade Antissocial, exige-
se forte evidência de que preenchia critérios para Perturbação do 
Comportamento antes dos 15 anos de idade.

� O DSM reconhece a tendência para a continuidade e agravamento das 
formas severas de comportamento agressivo e antissocial. 

� Realce para a inclusão do especificador “com emoções prosociais limitadas” 
no diagnóstico de Perturbação de Comportamento. 
� Os clínicos são alertados para a necessidade de identificarem um subgrupo de 

adolescentes com Perturbação do Comportamento e com tendência para apresentarem 
também ausência de remorso ou de culpa, indiferença/falta de empatia, despreocupação 
com o seu desempenho escolar ou profissional e superficialidade/pouca genuinidade do 
afeto. 

� Existe considerável evidência de que estes sujeitos apresentariam uma forma mais 
severa e mais dificilmente tratável de problemas de comportamento (Ribeiro da Silva, 
Rijo, & Salekin, 2013, 2015). 
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Estudos de prevalência

Prevalência de psicopatologia em menores agressores

� Estudo da prevalência de perturbações mentais em jovens 
agressores a cumprir medida tutelar educativa de internamento e 
medida de acompanhamento educativo 

� 217 sujeitos (entre 14 e 20 anos) do sexo masculino (122 em 
internamento educativo e 95 na comunidade em acompanhamento 
pela justiça

� Foram utizados:
� MINI-KID – Entrevista Neuropsiquiátrica para Crianças e 

Adolescentes (Sheehan, Shytle, Milo, & Janavs, 2010; versão 
portuguesa: Ribeiro da Silva, da Motta, Rijo & Brazão, 2012)

� Secção da Perturbação Anti-Social da Personalidade da SCID-II –
Entrevista Clínica Estruturada  para as Perturbações da 
Personalidade do Eixo II do DSM-IV (First, Gibbon, Spitzer, 
Williams, & Benjamim, 1997; versão portuguesa: Pinto-Gouveia, 
Matos, Rijo, Castilho, & Salvador, 1999)
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Prevalência global de perturbações 

psiquiátricas na amostra total (N=217)

Número de diagnósticos na amostra total 

(N=217)
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Prevalência por categoria de perturbação na 

amostra total (N=217)

Síntese de resultados   

� Elevada prevalência de perturbações mentais entre jovens 
agressores: 91.2% dos sujeitos preenchem critérios para, pelo 
menos, uma perturbação psiquiátrica 

� As Perturbações Disruptivas do Comportamento e Défice de 
Atenção são as mais prevalentes – 69.5%

� 15% dos sujeitos já preenchem critérios para Perturbação 
Anti-Social da Personalidade 
� 51 sujeitos têm 18 ou mais anos. 23 sujeitos (45.1%) têm uma 

Perturbação Anti-Social da Personalidade 

� Elevada comorbilidade psiquiátrica – 57.2% 

� Os problemas de comportamento aumentam 
consideravelmente o risco de comorbilidade com o consumo 
abusivo de substâncias psicoactivas
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A prevalência das Perturbações da 

Personalidade em reclusos Portugueses

Nélio Brazão, Carolina da Motta, Daniel Rijo & José Pinto-Gouveia

Idade
Nível de 

escolaridade

18-44 anos 
M = 29.50
D.P. = 6.94

4-12 anos
M = 6.36

D.P. = 2.57

Caracterização da amostra

294 
reclusos
11 E.P. 
portugueses

Avaliados com a 
SCID II
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Sentença

18- 319 Meses
M = 105.80
D.P. = 86.08

Caracterização da amostra: Características jurídico-penais

Registo criminal %

Primário 60.9

Reincidente 39.1

Tipo de crime %

Crimes contra pessoas 53.4%

Tráfico de estupefacientes 20.7%

Crimes contra a propriedade 19.7%

Contra vida em sociedade 4.4%

Outros 1.7%

Caracterização da amostra: Variáveis relacionadas com a 
condição legal
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Resultados

Diagnóstico 
principal 
pertencente a:

Resultados
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Resultados

Diagnóstico 
principal 
pertencente a:

Prevalências específicas de Perturbações da Personalidade

Resultados

Estimativa do Risco de comorbilidade entre PP Anti-Social e outras PP

Outras PP 
Odds

ratios
(CI) P value

Anti-Social

Paranoide 3.77 (2.16-6.43) <.001

Esquizotípica 1.96 (.51-7.55) .31

Esquizoide 0.35 (.06-1.95) .21

Histriónica 1.20 (.28-5.13) .80

Narcísica 2.16 (.97-4.82) .053

Borderline 2.37 (1.07-5.21) .029

Evitante 0.70 (.27-1.82) .46

Dependente 0.40 (.07-2.87) .40

Obsessivo-

Compulsiva
0.41 (.19-.88) .020

Passivo-Agressiva 3.66 (1.55-8.63) .002

Depressiva 1.65 (.49-5.49) .40
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Discussão

• Elevada prevalência de Perturbações da Personalidade (4/5)

• Elevada comorbilidade entre diagnósticos de Perturbação da 

Personalidade

• As Perturbações de Personalidade do grupo B são as mais 

prevalentes (51%);

• As Perturbações da Personalidade Antissocial, Paranoide eBorderline

são as P.P. específicas mais prevalentes.

Prevalência de Perturbações da 
Personalidade:

Esquemas, modos e comportamento 

antissocial



22/09/2015

13

EMP e CAS

� A história de vida de indivíduos com CAS tende a ser caracterizada:
� pela ausência de experiências de proteção

� e pela presença em quantidade de experiencias de maus-tratos, exclusão, 
negligência e abuso.

� A análise dos factores de risco do CAS amplamente identificados na 
literatura (Capaldi, DeGarmo, Patterson, & Forgatch, 2002; Connor, 2002; Dishion & Patterson, 2006; Moffitt & Caspi, 

2000) facilmente se coaduna com o contexto necessário à emergência 
de determinados EMP 

� Um número considerável de estudos (e.g., Ball & Cecero, 2001; Calvete, 2008; Petrocelli, 

Glaser, Calhon, & Campbell, 2001) tem demonstrado a associação entre esquemas 
específicos e comportamento antissocial:
� Distanciamento e Rejeição: Abandono, Privação Emocional e 

Desconfiança/Abuso

� Indesejabilidade e Valor: Defeito/Vergonha, Fracasso e Indesejabilidade 
Social

� Limites Mal-Definidos: Grandiosidade e Autocontrolo/Autodisciplina 
insuficientes

EMP e Comportamento Antissocial
(Rijo et al., 2007; Bernstein, 2008; Calvete, 2008;  Calvete & Orue, 2010; Chakhssi, Bernstein & de 
Ruiter, 2012)

� Predominam os EMP de

- Abandono, 
- Desconsiança/Abuso, 
- Privação Emocional, 
- Defeito/Vergonha, 
- Isolamento Social, 
- Fracasso, 
- Grandiosidade,
- Auto-Controlo/Autodisciplina Insuficientes
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Processos esquemáticos e CAS

� Em indivíduos com CAS:
� os processos esquemáticos parecem ter um papel fulcral na 

manutenção dos estilos comportamentais e relacionais 
exibidos.

� Padrões de CAS resultam de determinados EMP mas 
também da operação de processos esquemáticos 
específicos associados a esses mesmos EMP

� Esses estilos estilos de coping com os esquemas são 
muitas vezes aprendidos no seu meio social de origem e, 
não raramente, são adaptativos e aceites nesse mesmo 
meio. 

� Os processos esquemáticos geram respostas mal 
adaptativas que, por sua vez, geram níveis elevados de 
afeto disruptivo
� tornando a modificação do padrão de comportamento 

antissocial difícil e resistente às técnicas cognitivas 
tradicionais.

Modos e CAS

� Lobbestael (2008): enquanto alguns doentes com PPAS parecem 
saudáveis e cooperantes, frequentemente revelam impulsividade e podem 
ter explosões de raiva intensas.

� Por outro lado, ainda que abusem dos outros com frequência, apresentam-
se frequentemente como tendo sido vítimas no passado…

� As suas mentiras frequentes, autojustificações e contradições podem 
dificultar a identificação do seu estilo antissocial de personalidade

� O construto de modo esquemático adequa-se porque permite compreender 
os diferentes estados cognitivos, emocionais e comportamentais que podem 
estar presentes numa mesma personalidade
� Cada modo domina sobre os restantes e determina os estados emocionais, cognições e 

tendências para a ação enquanto permanece ativo (conjunto de EMP e respostas de 
coping).

� A mudança de Modo depende da reação a pistas internas ou externas (Young et al., 
2003). 

� E permite compreender as mudanças súbitas no humor e no comportamento tão típicas 
dos indivíduos com PPAS ou PPB 
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Modos e PPAS
� Modos presentes nos indivíduos antissociais (Lobbestael, 2008):

� Criança Abandonada e Abusada

� Criança Impulsiva

� Criança Irritada

� Protetor Punitivo

� Protetor Desligado

� Bully e Ataque (dano a terceiros de forma controlada e estratégica, seja por ataque físico, 
emocional, sexual, verbal ou por ato criminal)

� Bamber, 2004:

� Na terapia, ajudamos os doentes a funcionarem cada vez mais num modo adaptativo (adulto 
saudável) 

� Devemos trabalhar os modos sempre que o trabalho unicamente nos esquemas parece 
insuficiente

� Quando os modos disfuncionais são proeminentes, técnicas experienciais tais como 
role-play e estratégias imagéticas são mais indicadas, por comparação com estratégias 
cognitivas tradicionais

� Um bom domínio das estratégias relacionais garante competência ao terapeuta para 
“trazer” o doente para um modo saudável e desligar os modos mal-adaptativos

Comuns à PPB

Modelo de modos esquemáticos

para a PPAS e a Psicopatia

� Modos da Infância:
� Criança Vulnerável(Abandonada, Abusada, Humilhada)
� Criança Irritada
� Criança Impulsiva
� Criança Solitária

� Modos de Evitamento:
� Protetor Desligado
� Auto-Apaziguamento/Auto-Estimulação Desligado
� Protetor Enraivecido

� Modos de sobrecompensação:
� Auto-engrandecimento
� Bully e ataque
� Paranóide/Controlador
� Manipulador
� Predador

Adapted from Bernstein, Arntz, & de Vos, 2007
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Implicações para a intervenção

O valor do comportamento agressivo e a resistência à mudança: 
abordagem faseada motivacional

Lidar com o evitamento e a compensação – Especificidades da relação 
terapêutica com indivíduos antissociais

A relação terapêutica como ingrediente ativo da intervenção

Resistir à mudança é normal?

� A resistência normal: coerência de comportamento e 
de estilo de processamento de informação

� Nos agressores, resistência patológica:
� Se o CAS resulta de evitamento e compensação 

esquemática, dificilmente aderem à mudança 
� Nos agressores, o CAS resulta da sua identidade… não 

acreditam serem capazes de ser qualquer outra coisa
� Modelos evolucionários: a agressão é uma forma de 

exercer dominância e manter o status no ranking da 
comparação social
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Estratégias para lidar com a resistência
� Reflexão simples

� Reflexão ampliada

� Não sarcástica nem irónica

� Reflexão “double-sided”

� Evidenciar incongruências no discurso autorreferente

� Mudar o foco do obstáculo para a evolução

� Salientar ganhos terapêuticos

� Concordar mas com alguma mudança

� Cuidado com a paranoia

� Enfatizar a liberdade de escolha e o controlo pessoal

� Reinterpretar/reenquadrar comentários noutro contexto

� Equivale à descentração

� Paradoxo terapêutico

Início da intervenção

Para reduzir resistência
Ao longo do

processo de mudança

Manutenção dos ganhos,
reforço da auto-eficácia

Entrevista motivacional e programas de 

intervenção estruturada

� Mesmo quando manifestam abertura à intervenção, 
muitos indivíduos com CAS recebem terapia no contexto 
de uma imposição ou medida judicial

� Na prática, vão resistir à maior parte das tarefas 
terapêuticas

� Os procedimentos motivacionais são fundamentais para 
diminuir a resistência à intervenção posterior

� No caso de intervenções estruturadas em grupo, a 
intervenção motivacional pode ser uma fase prévia e 
preparatória da mudança, capaz de potenciar os efeitos 
da intervenção posterior

� E.g., Contigo, PAVD, intervenção com agressores sexuais
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Intervenção focada nos esquemas no CAS:

Por onde começar?
� Distinguir entre EMP primários, associados e secundários

� Identificar 1 ou 2 EMP nucleares por onde começar o processo de 
mudança

� Os esquemas nucleares:

� desencadeiam níveis mais elevados de afecto
� subjazem aos problemas de vida mais sérios e duradouros
� estão ligados aos problemas desenvolvimentais mais sérios (com os pais, 

familiares, pares) durante os primeiros anos de vida

� Formular a ligação entre experiência precoce nociva – EMP –
cognição, emoção e comportamento associado
� Fundamental: o doente distinguir o EMP daquilo que ele 

verdadeiramente é, compreendendo de que modo a vida formatou as 
suas convicções sobre si e sobre os outros

� Respeitar o timing da mudança do doente
� Atentar nas dificuldades resultantes do evitamento e 

compensação

Lidar com o Evitamento (1)

� Tal como outros doentes com PP, os indivíduos antissociais 
possuem processos esquemáticos que mantêm os EMP 
intactos
� O evitamento cognitivo está frequentemente presente:

� Não recordam (voluntaria ou involuntariamente) experiência traumática da 
infância

� Evitam ativar Privação Emocional e Abandono
� Confabulam para camuflar infância desligada e ausência de calor e afeto –

proteção do Eu

� O evitamento emocional emerge tipicamente de duas formas:
� Para evitar ativação emocional disruptiva resultante da ativação de EMP 

primários
� Para evitar auto-criticismo resultante do reconhecimento do dano que 

provocam a terceiros (vítimas)

� Evitamento comportamental:
� Da maioria das situações ativadoras dos seus EMP primários
� De situações onde ficam “desmascarados” (não podem apresentar-se de 

forma grandiosa e segura)
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Lidar com o Evitamento (2)

� O terapeuta deve ser cuidadoso e muito empático ao 
confrontar o evitamento devido aos elevados níveis de 
sofrimento que pode desencadear

� Saber lidar com explosões de raiva resultantes do 
combate ao evitamento (dissociar do sofrimento, pode 
ativar o modo de ataque ou o de criança irritada)

� Muitos destes doentes recusam mostrar-se frágeis 
perante outros… e por isso evitam confrontar-se com as 
suas próprias vulnerabilidades – sentido de humanidade 
comum

� Confrontar excessivamente pode ser interpretado como 
um ataque!

Lidar com a Compensação (1)
� Muitos doentes adoptam estilos cognitivos ou comportamentais que 

parecem ser o oposto do que poderia predizer-se a partir do 
conhecimento dos seus EMP.

� Tais estilos sobre-compensam os esquemas subjacentes.
� São tentativas parcialmente bem sucedidas para desafiar os 

esquemas nucleares e conseguir que as suas necessidades sejam 
satisfeitas.

� Como, envolve habitualmente o “falhanço” no reconhecimento da 
sua vulnerabilidade subjacente, não deixa o doente preparado para 
a dor que é evocada quando a compensação falha.
� Quando falha a estratégia compensatória, é activado o esquema 

subjacente.
� Frequentemente, a compensação do esquema ignora os direitos 

dos outros, acarretando graves consequências para o doente.
� A compensação ocorre habitualmente através do desenvolvimento 

de um esquema oposto ao esquema primário
� Nos indivíduos com CAS: grandiosidade e limites mal definidos
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Lidar com a Compensação (2)

� Nos primeiros tempos da intervenção:

� Aliar-se parcialmente aos esquemas compensatórios

� Não desafiar a autoapresentação compensatória para evitar colocar 
o indivíduo numa situação ameaçadora (em que expõe o seu 
verdadeiro Eu)

� Aceitar a visão que o doente traz dos seus problemas e evitar a 
confrontação

� Conseguir um bom racional da compensação:

� É a forma mais habitual que temos de camuflar as nossas 
fragilidades

� Faz-nos sentir mais “seguros” aos olhos dos outros

� Toda a gente compensa as suas inseguranças e baixa autoestima…
� Procurando status, riqueza, graus académicos, popularidade, fama… 

somos todos iguais (normalizar)

� Só então focar a intervenção nos EMP primários, sobretudo no 
Defeito/Vergonha – estratégias compassivas contra o auto-criticismo
são úteis

Exigências específicas
� Reparentização limitada

� Disponível para fornecer uma base segura, calor e afeto, 
validação do Eu do doente

� Cuidados: tentar uma proximidade artificial demasiado cedo no 
processo terapêutico

� Disponibilidade
� Estabelecendo os limites da relação terapêutica
� Tornando a terapia “independente” dos processos judiciais e de 

reabilitação
� Não assumindo compromissos que não pode cumprir
� Cuidados particulares em indivíduos mais manipulativos – definir 

limites
� Persistência

� Manter a crença na capacidade do sujeito para mudar
� Manter uma atitude positiva e de contenção face às hesitações e 

desânimos do doente
� Genuinidade do terapeuta
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