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Mesa Redonda 1
Psicoterapias de 3ª Onda

As terapias de 3ª geração

� Primeira geração
� Terapia comportamental clássica

� Procura substituir comportamentos disfuncionais por comportamento 
funcional a partir dos princípios do condicionamento

� Segunda geração
� A terapia cognitiva procura modificar o comportamento disfuncional 

provocando mudança nos pensamentos (processamento de informação) 
que o causa e perpetua

� Terceira geração
� Movimento que se afasta do cognitivismo, privilegiando aspetos 

metacognitivos, evolucionários, contextuais e filosóficos

� Inclui estratégias de intervenção não tradicionais das TCC:  aceitação da 
experiência e do momento presente, mindfulness, desfusão cognitiva, 
valores, espiritualidade e crescimento pessoal e relacional

� Estas abordagens reexaminam as causas dos problemas psicológicos, os 
objetivos das intervenções terapêuticas e a própria definição de doença 
mental
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Terapias de 3ª geração:

O que é tão revolucionário?

� As terapias de terceira geração continuam a reconhecer a importância do 
comportamento bem como do pensamento (cognição) na psicopatologia

� Mas levantam uma nova questão:  procurar controlar o nosso pensamento e 
as nossas emoções é parte da solução ou pode ser parte do problema?

� Propõem que existem outras abordagens alternativas  à questão de como 
podemos lidar com a nossa mente (tradição budista oriental)

� Levou os terapeutas a preocuparem-se mais com os processos - a maneira 
como “fabricamos” pensamentos (em vez de focar apenas o conteúdo dos 
mesmos)

� Implicações: 

� podemos não modificar os conteúdos mas modificar a maneira como pensamos ao 
alterarmos o que fazemos com o que pensamos…

� …a maneira de reagimos aos pensamentos: em vez de modificá-los, 
contextualizá-los, colocá-los num contexto, compreendermos porque são 
produzidos

� Aceitar cognições e sentimentos indesejáveis como parte integrante da vida.

Terapias de 3ª geração

� Ainda que se tratem de abordagens heterogéneas, todas 
pressupõem um movimento de desidentificação
(desfusão) como elemento central da intervenção.

� Mindfulness - based stress reduction (MBSR), Kabat - Zinn (1990) 
,

� Terapia Comportamental Dialética – Marsha Linehan (1993) 

� Terapia da Aceitação e do Compromisso (ACT) (Hayes, 1999), 
� Terapia Cognitiva baseada no Mindfulness (MBCT) (Segal, 

Williams and Teasdale, 2001 )

� Terapia Metacognitiva (MCT) (Wells, 2008 )

� Terapia Focada na Compaixão (Gilbert, 2005)
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2ª Onda – Terapia Cognitiva  (Beck)

Terapia Cognitiva de Beck

Nós não reagimos às coisas em si mas à visão que temos das 
mesmas (Epicteto)

A atribuição de significado é idiossincrática

Depende da constelação cognitiva hipervalente e relevante para a 
informação em causa

Estruturas cognitivas disfuncionais enviezam o processamento de 
informação…

Seleccionando e distorcendo informação de forma a adaptá-la à 
crença pré-existente…

Através de erros de processamento de informação…

Que geram produtos cognitivos (percepção) disfuncionais.

Emoção, comportamento e tendências para a acção são 
congruentes com a atribuição de significado
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Foco de intervenção em TC

� 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

� Na realidade, 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

� A TC clássica pressupõe que um estilo de pensamento mais ilógico, mais 
irracional é o responsável pelo sofrimento psicológico

� Modificando o estilo de pensamento para uma interpretação mais 
realista dos acontecimentos, atendendo à globalidade da informação 
que pode ser processada, melhoramos o ajustamento 
comportamental do doente e reduzimos o sofrimento

A Terapia Focada nos Esquemas
Um desenvolvimento da Terapia Cognitiva?

� Por considerar que a TC clássica era desajustada para doentes crónicos, 
resistentes, nomeadamente com PP,  Young (1990; 2003) propôs o modelo 
da TFE

� Mantendo uma matriz baseada no paradigma do processamento de 
informação, propõe focar a terapia na modificação dos esquemas precoces 
e desadaptados destes doentes

� A definição de EMP parte do construto de esquema cognitivo disfuncional 
mas sublinha:
� O elevado afeto disruptivo associado aos esquemas
� A precocidade e a origem dos EMP a partir de necessidades desenvolvimentais

não satisfeitas
� A rigidez e a pervasividade da interferência dos EMP no funcionamento emocional, 

atitudinal e relacional dos doentes quando determinados EMP estão ativados
� Os diferentes processos pelos quais os esquemas se mantêm e perpetuam 

(manutenção, evitamento e compensação)

� Posteriomente, pensado sobretudo nos doentes borderline, narcísicos e 
antissociais, a teoria dos modos esquemáticos veio a complexificar o 
modelo e a introduzir nuances na intervenção com estas patologias
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A Terapia Focada nos Esquemas
Inovação na intervenção terapêutica

� Vários aspetos distinguem a TFE das intervenções 
em TC clássica (Rafaeli, Bernstein & Young, 2011): 

� Atenção particular à etiologia (experiência 
desenvolvimental) dos sintomas presentes
� e não apenas aos fatores de manutenção do problema

� Ênfase na relação terapeuta-doente,
� veículo para realizar a confrontação empática mas também 

meio onde ocorre a experiência emocional corretiva 
(reparentização)

� Ajuda os doentes a reconhecerem as suas necessidades 
emocionais nucleares e a desenvolverem formas de 
satisfazerem essas necessidades de um modo adaptativo 
� o que exige que sejam modificados padrões cognitivos, 

emocionais, relacionais e de comportamento que são de longa 
duração na vida do doente

Terapia Focada nos Esquemas

Integração de estratégias de Terceira Geração
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TFE versus Terapias de 3ª geração
(van Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012)

� Num primeiro olhar,  parece impossível conciliar o modelo teórico e 
a intervenção da TFE com estratégias ditas de 3ª geraçao!

� Enquanto a TFE se baseia na análise pormenorizada dos problemas 
da vida do doente – vulnerabilidades adquiridas, lutos e perdas, 
necessidades emocionais e desenvolvimentais não satisfeitas,
� As terapias chamadas de 3ª geração salientam uma forma mais 

pragmática de lidar com o momento presente, procurando potenciar a 
mudança através da observação da experiência - sem qualquer tipo de 
valoração ou classificação da mesma pelo sujeito

� Esta postura promove uma atitude de aceitação perante a vida tal como 
ela é,  oferecendo uma base apropriada para um compromisso de futuro 
orientado para os valores

� Nesta perspetiva, a análise das experiências relacionais do passado com 
vista a compreender melhor o funcionamento do Eu pode conduzir a 
ilusões verbais que nos aprisionam!

Principais diferenças entre TFE e ACT (MBCT)

(Erwin Parfy, 2012)

� TFE
� Análise da causalidade 

dos problemas

� Conceptualização 
individual do caso

� Foco nas necessidades 
relacionais

� ACT/MBCT
� O controlo da 

experiência é visto como 
o problema

� Desfusão da linguagem, 
dos descritores

� Foco na observação pura 
da experiência (sem 
conotar)
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No entanto…

� Têm surgido na literatura alguns esforços de 
integração!

Integração

� Vários terapeutas com formação em TFE reclamam que, 
tratando-se de um modelo claramente integrativo desde 
o momento inicial,

� A TFE permite integrar estratégias quer de mindfulness
quer de ACT adentro de uma formulação de caso com 
base nos esquemas e nos modos

� Salientam que muitos doentes beneficiarão deste tipo de 
estratégias e que as mesmas podem ser úteis, por 
exemplo:
� No trabalho das estratégias experienciais sobre memórias 

associadas ao sofrimento

� Na promoção da desfusão entre “o que eu sou” e os meus 
esquemas

� No funcionamento atual do doente em situações e contextos em 
que os esquemas são ativados
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TFE, Mindfulness e ACT –pontos de contacto
(adaptado de Erwin Parfy, 2012)

� TFE
� Imagery

� Reparentização limitada

� Combater os modos 
disfuncionais (pai 
punitivo)

� ACT/MBCT
� Mindfulness

� Aceitação/validação da 
experiência emocional

� Distanciamento do 
criticismo

Avançando na integração (1)

� Na TFE, o definir de direções e valores e a ação 
comprometida com esses mesmos valores (ACT), são 
vistos como resultando do funcionamento do modo de 
adulto saudável que a TFE procura promover

� O mindfulness é visto como uma competência útil para 
lidar com sentimentos de insegurança, ambivalência e 
com o sofrimento e a dor
� É também visto como uma faceta do funcionamento no modo de 

adulto saudável

� Para doentes com elevada ruminação/obsessividade, 
propõe-se um foco na educação sobre “o controlo como 
uma problema”
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Avançando na integração (2)

� Exercícios e metáforas propostos na ACT são vistos 
como muito úteis no trabalho focado nos esquemas e 
nos modos
� Pensamentos gerados pelos esquemas como passageiros de 

um autobus que saem nas paragens e nós saímos no nosso 
destino

� “Não podes evitar que um pássaro sobrevoe a tua cabeça mas 
podes evitar que faça um ninho nela”.

� A meditação permite que nos distanciemos da tendência 
espontanea para nos identificarmos com o que sentimos 
e fazemos – Modo FAZER(Segal, Willams and Teasdale, 
2001)

� Por oposição, quando estamos mindful, experimentamo-
nos como um observador interno constantemente 
presente, o qual é independente do conteúdo da nossa 
consciência, constantemente em mudança – Modo SER

Avançando na integração (3)

� Roediger (2012) defende que o trabalho focado nos esquemas se 
aproxima das intervenções mais combativas de 2ª geração mas que 
o trabalho focado nos modos é de natureza metacognitiva e 
beneficia das competências do mindfulness

� Outros terapeutas desenvolveram formas de integrar o mindfulness
na TFE:

� Pierre Cousineau (2010, 2012) desenvolveu um mindfulness
flashcard (“eu possuo este esquema; eu não sou o meu 
esquema”)

� Bricker e Labin (2012) propuseram um treino de competências de 
mindfulness em 7 fases para ser integrado no trabalho com 
modos esquemáticos em doentes difíceis

� van Vreeswijk e Broersen (2012) propuseram um protocolo de 8 
sessões de Mindfulness focado nos esquemas



22/09/2015

10

Avançando na integração (4)

� Embora se encontrem publicados trabalhos que 
visam integrar na TFE competências de mindfulness
e estratégias de intervenção da ACT,

� Não se encontram discussões acerca da integração 
entre TFE e Terapia Focada na Compaixão!

� No livro de 2012: The Wiley-Blackwell Handbook of Schema Therapy:  
Theory, Research, and Practice (van Vreeswijk, Broersen & Nadort, eds), 

� 5 capítulos são dedicados à integração com estratégias de 3ª geração

� em toda a obra (640 p), apenas é feita referência à Terapia Focada na 
Compaixão no capítulo introdutório uma única vez (p. 18)

Avançando na integração (5)

� TFE e CFT
� Pontos comuns

� Importância da experiência nociva na infância
� Tema central da Vergonha – Defectiveness/Shame/Unlovability

� Processos esquemáticos/Modos (Beck, 1996) versus Sistemas de 
Regulação do Afeto e Coping com a Vergonha

� Relação terapêutica como componente fundamental da estratégia 
de mudança

� Foco no recurso às estratégias experienciais e relacionais
� Particularidades da CFT

� Perspetiva evolucionária teoricamente mais desenvolvida
� Menor recurso ao “racional” e às estratégias cognitivas clássicas
� Maior preocupação com a vergonha que o doente sente (auto-

criticismo)
� Maior focus no desenvolvimento do Eu – De-shaming

� Exigências da filosofia de vida do terapeuta
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Reflexão final

� A TFE não é habitualmente apresentada como uma 
terapia de 3ª geração

� No entanto, devido ao seu carácter integrador:
� Pela conceptualização da psicopatologia (envolvendo 

esquemas, processos e modos esquemáticos),
� Pela integração de estratégias experienciais e interpessoais na 

intervenção terapêutica,
� Não é considerada uma terapia de 2ª geração stricto sensu.

� São vários os esforços por integrar na TFE estratégias e 
técnicas das intervenções de 3ª geração
� Estas integrações têm privilegiado o mindfulness e estratégias 

da ACT

� No entanto, as estratégias são incluídas numa matriz 
conceptual e de intervenção própria da TFE!


