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Manifestação (Achenbach, & Rescorla, 2007; Kazdin, & Weisz, 2003)

Agressividade, desobediência, impulsividade, reações de raiva, comportamentos 
disruptivos, dificuldades na regulação emocional e nas interações sociais

Transtornos Disruptivos, do Controle de Impulsos e da Conduta (APA, 2014)

Transtorno de Oposição Desafiante (TOD)
Transtorno de Conduta (TC)

Transtornos do Neurodesenvolvimento (APA, 2014)

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

(Supple et al., 2011)

Transtornos Externalizantes



Principal motivo de encaminhamento para serviços de saúde mental 
na infância (Buffered et al., 2012; Ryan et al., 2018)

Início precoce e tardio (Dischion & Patterson, 2015)

Elevada estabilidade, um terço permanece com os comportamentos 
na adolescência e na vida adulta (Loser & Bender, 2012; Lansford et al., 2010)

Desenvolvimento de quadros clínicos graves e preditor de 
desajustamentos (Bulotsky & Fantuzzo, 2011;Tremblay, 2010) 

Diferenças por sexo (Dischion & Patterson, 2015)

Transtornos Externalizantes



Multideterminado (Kochanska et al., 2015; Hauser-Cram, & Woodman, 2016; Schindler, 2015)

Interação entre fatores de risco ambientais e biológicos

Estrutura Ecológica - comportamentos externalizantes (Dishion & 
Patterson, 2015)

Dinâmica dos Relacionamentos

Autorregulação

Ambiente

Contexto cultural

Etiologia



Intervenções empiricamente validadas (Ise et al., 2015; Tully et al., 2017)

Entretanto, 

Instabilidade dos novos padrões 

Casos de insucesso

Elevadas taxas de abandono

Intervenções cognitivos-comportamentais



Novas propostas de intervenções

Foco nos aspectos emocionais e cognitivos dos pais e crianças 
para potencializar os ganhos (Battagliese et al., 2015; Özabacı, 2011; )

Esforços para maximizar os tamanhos de efeito pequeno 
e moderado, e aumentar a manutenção dos ganhos (David, 
2014)

Intervenções cognitivos-comportamentais



Intervenções que contemplam estratégias 
emocionais, interpessoais, experienciais, cognitivas e 
comportamentais

Promover mudanças mais profundas e duradouras ao 
nível de cognições, emoções e comportamentos

Terapia do Esquema para Transtornos Externalizantes



–Jaime Silveira

“Digite uma citação aqui” 

Comportamentos 
Maternos

Comportamentos 
Paternos

Necessidades 
Emocionais

Vivências

Esquemas e
Modos da Criança

Comportamentos  
Desadaptativos

Temperamento



Comportamentos 
Maternos

Comportamentos 
Paternos

Vivências

Esquemas e
Modos da Criança

Comportamentos  
Desadaptativos

Temperamento

Necessidades emocionais não satisfeitas
Vínculo Seguro
(EIDs: Abandono; Privação Emocional; Desconfiança/Abuso, 
Isolamento social, Defectividade)

Competência, Valorização
(EIDs: Incompetência, Fracasso)

Limites Realistas
(EIDs: Grandiosidade; Autocontrole e Disciplina Insuficientes)

(Chakhssi et al., 2014; Loose et al., 2015; Razavi et al., 2012; Rijo et al., 2016; 
Tremblay, & Dozois, 2009; van Wijk-Herbrink, 2018)



Comportamentos 
Maternos

Comportamentos 
Paternos

Vivências

Esquemas e
Modos da Criança

Comportamentos  
Desadaptativos

Necessidades 
emocionais

Temperamento
Agressivo
Reativo
‘Difícil’

(Muris et al., 2005; Rijo et al., 2016; Krochasca et al., 2015)



Comportamentos 
Maternos

Comportamentos 
Paternos

Vivências

Esquemas e
Modos da Criança

Comportamentos  
Desadaptativos

Necessidades 
emocionais

Comportamentos Parentais
Coercitivos
Disciplina inconsistente
Intrusividade
Permissividade
Falta de monitoramento/orientação 
Privação de afeto
Pouco envolvimento

(Creavey et al., 2018; Tao et al., 2010; Elizur et al., 2017; 
Olson et al., 2011; Eddy et al., 2001; Dallaire, & Wilson, 2010)

Temperamento



Comportamentos 
Maternos

Comportamentos 
Paternos

Vivências

Esquemas e
Modos da Criança

Comportamentos  
Desadaptativos

Necessidades 
emocionais

Comportamentos Parentais
Coercitivos
Disciplina inconsistente
Intrusividade
Permissividade
Falta de monitoramento/orientação 
Privação de afeto
Pouco envolvimento

(Creavey et al., 2018; Tao et al., 2010; Elizur et al., 2017; 
Olson et al., 2011; Eddy et al., 2001; Dallaire, & Wilson, 2010)

Temperamento

Mediados:
Criança 
Contexto 
Próprios pais 



Comportamentos 
Maternos

Comportamentos 
Paternos

Vivências

Esquemas e
Modos da Criança

Comportamentos  
Desadaptativos

Necessidades 
emocionais Temperamento

Estratégias de Enfrentamento

Comportamentos parentais



Comportamentos 
Maternos

Comportamentos 
Paternos

Vivências

Esquemas e
Modos da Criança

Comportamentos  
Desadaptativos

Necessidades 
emocionais Temperamento

MEs nos pais:
Criança Vulnerável
Criança Indisciplinada
Criança Zangada
Modo de Coping Hipercompensador
Modo de Ataque

Protetor Desligado
Pais críticos/punitivos/hiperdemandantes

(Loose, et al., 2015; Graaf, 2013)Comportamentos parentais



Comportamentos 
Maternos

Comportamentos 
Paternos

Vivências

Esquemas e
Modos da Criança

Comportamentos  
Desadaptativos

Necessidades 
emocionais Temperamento

Vivências
Abandono ou mudanças frequêntes dos 
cuidadores 
Abusos emocionais e físicos
Ambientes com alta criminalidade 
Psicopatologia familiar
Criminalidade parental
Ambiente escolar desfavorável
Exclusão

(Dishion, & Patterson, 2015; Rijo et al., 2016; Trepat et al., 2014)



Comportamentos 
Maternos

Comportamentos 
Paternos

Vivências

Esquemas e
Modos da Criança

Comportamentos  
Desadaptativos

Necessidades 
emocionais Temperamento

Principais Modos Esquemáticos da criança:
Criança Vulnerável
Criança Zangada
Criança Impulsiva/Indisciplinada
Modo de Coping Hipercompensador 
Bully e  Ataque
Autoengrandecedor

(Loose et al., 2015)

Forma de mostrar como se sentem 
Desvalorizadas, abandonadas, privadas, 
sozinhas, inadequadas, incompetentes

 Sintomas para proteção 
Compensar emoções negativas - posição de 
dominância, recusa ou ataque.



Criança 
vulnerável

Gatilho
Resposta

Expressão dos 
Esquemas/Modos

Criança zangada

(Graaf & Loose, 2013)



Criança 
vulnerável Criança 

zangada

Gatilho Resposta

Criança feliz

Criança esperta

Expressão dos 
Esquemas/Modos



Objetivos com a criança:
Identificar os modos e os  gatilhos no cotidiano, relacionando com 
problemas atuais 

Oferecer o que cada modo necessita
Validação
Valorização
Limites/Orientação
Regulação emocional
Desempoderamento

(Farrell, Reiss, & Shaw, 2014)



Padrões repetitivos e destrutivos que envolvem ciclos complexos de 
respostas cognitivas, comportamentais, emocionais e biológicas nos 
relacionamentos afetivos

Os EIDs e MEs dos pais se chocam com os MEs dos filhos

Pais não conseguem atender as necessidades emocionais dos filhos e 
validar as emoções dos Modos Criança do filho

Ciclo de interação esquemática



Filho – fala de modo mimado que 
não vai guardar e continua 

brincando

Filho - Ativação do Modo Criança 
Indisciplinada

Situação:
Mãe pede para o filho 

guardar os brinquedos, 
porque tem uma 

atividade em seguida

Filho - Frustração
(N.E. não atendida de Lazer e 

Diversão)

Mãe - Raiva
(N. E. não atendida de 

Consideração)

Mãe - Ativação do Modo de Coping 
Hipercompensador

(EID de Privação Emocional e 
Estratégia de Hipercompensação) 

Mãe - Grita com a criança e força 
a guardar os brinquedos

Ciclo Perpetuador



Criança - Modo Criança 
Zangada

Criança - atira um brinquedo da 
mãe e diz que não vai guardar 

os brinquedos

Mãe - tristeza
“Eu não sou uma boa mãe”

(N. E. não atendida de 
Validação)

Mãe - Modo Criança Vulnerável
(EID Fracasso) 

Mãe - Modo Pais Críticos e 
Punitivo e Modo 

Hipercompensador

Mãe - ameaça o filho com 
chinelo 

Filho – medo
(N. E. não atendida de limites realistas 

/vinculo seguro)

Filho – Modo Protetor Desligado
Guarda os brinquedos 

automaticamente e vai para o quarto 
e fica no celular

Criança - tristeza
“Mãe não gosta de mim”

(N. E. não atendida de 
vínculo seguro)



Filho – fala de modo mimado 
que não vai guardar e continua 

brincando

Filho - Modo Criança Indisciplinada

Situação:
Mãe pede para o filho 
guardar os brinquedos 

Filho - Frustração
(N. E. não atendida de lazer e 

diversão)

Mãe– Raiva
(N. E. não atendida de 

Consideração)

Interrupção do ciclo

Mãe - Adulto Saudável

Mãe - de forma firme e afetiva, se 

aproximando do filho, explica



Filho -Modo Criança Indisciplinada

Filho - insiste com a mãe que 
ainda quer brincar

Mãe – Frustração 
“Ele nunca me obedece”

(N. E. não atendida de Validação)

Mãe – tristeza
“Eu não sou uma boa mãe”

(N. E. não atendida de 
Validação)

Mãe - Adulto Saudável

Interrupção do Ciclo

Mãe - explica que precisa guardar, 
pois não dará tempo para eles 
fazerem a próxima atividade

Filho - calma
(Atendimento da necessidade de 

Limites Realistas e Vínculo 
Seguro)

Filho - guarda os brinquedos 
conversando com a mãe sobre a 

próxima atividade



Objetivos com os pais: 

Identificar, compreender e acolher as necessidades emocionais não supridas do 
filho e as suas próprias 

Identificar e gerenciar seus EIDs e MEs na relação com o filho, a fim de 
estabelecer uma relação que atenda mais satisfatoriamente as necessidades 
emocionais do filho

(Graaf & Loose, 2013)



Tese de Doutorado

Protocolo

Principais Resultados

“Relação pais-criança e problemas de comportamento externalizantes: 
contribuições de uma intervenção baseada na Terapia Cognitiva Focada em 
Esquemas”

Orientador: Prof. Dr. Cesar Augusto Piccinini
Co-orientador: Prof. Dr. Ricardo Wainer
Orientador do doutorado sanduíche: Prof. Dr. Daniel Rijo 



Módulos Número 
de 

sessões

Resumo dos conteúdos

1.Insight sobre EIDs, 
EEs, MEs dos pais 

1 Estrutura e metodologia da intervenção 
Fatores de risco para comportamentos de 
externalização.

2, 3 e 4 Identificação dos EIDs e EEs dos pais e a presença 
destes na interação com o filho.

5 Identificação dos MEs e do ciclo de interação 
esquemática na relação pais-criança.

2. Relação pais-criança 6 Apresentação da conceitualização cognitiva para os 
pais.

7 Sessão de observação.
8, 9 e 10 Atendimento das necessidades emocionais da criança; 

Comportamentos parentais 
3. Manejo dos MEs, e 
atendimento das 
necessidades 
emocionais básicas da 
criança

11, 12, 13 
e 14

Exercícios experienciais para insight e manejo dos  
MEs, para o atendimento das necessidades emocionais 
da criança. 

15 Reflexão e consolidação sobre os aprendizados.

Terapia Cognitiva Focada em Esquema para pais de crianças com problemas de 
comportamentos externalizantes - TEPPE 

Protocolo



Problemas de comportamento externalizantes 
- Child Behavior Check List (CBCL)

*Anovas de medidas repetidas *Análises categóricas

Análises intra-participante
Mudança clínica  (*Índice de Mudança Fiável)
Mães e pais: Recuperação; Remissão; Melhoria

Análises grupais

Principais resultados



Comportamentos parentais 
-Entrevistas Estruturadas

Análises grupais

*Anovas de medidas repetidas



Mães 

Envolvimento Positivo(p≤0,04)
Orientação(p≤0,04)

Intrusividade (p≤0,04); 
Não engajamento(p≤0,04)
Comportamento inadequado(p≤0,04)
Comportamento coercitivo(p≤0,05)

Pais

Envolvimento Positivo(p≤0,04);

Orientação(p≤0,04)

Comportamento Inadequado(p≤0,02);

Não engajamento(p≤0,05)

Crianças

Obediência(p≤0,05);

Afeto Positivo(p≤0,06)

Negativismo(p≤0,06)

Comportamentos parentais 
- Sessões de observação

Análises de conteúdo e Wilcoxon Signed Ranks Test 



Domínios Esquemáticos
- Questionário de Esquemas

Análises de outros dados estão em andamento...

Análises grupais

*Anovas de medidas repetidas
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O processo terapêutico em Terapia do 
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Foco dos pais nos comportamento 
disfuncionais da criança, apesar de padrões 
práticas parentais inconsistentes e 
agressivas/coercitivas

Postura defensiva da criança, que pode levar 
à resistência ao processo terapêutico   

Dificuldades

(Loose, Graaf & Zarbock, 2013)



Retira da criança o rótulo de “desobediente”, 
“mau-educado” ou “medonho”, compreendendo 
seus comportamentos como uma parte dela

Modos esquemáticos

“Child friendly”

(Loose, Graaf & Zarbock, 2013)



Promove a compreensão e modificação dos 
elementos envolvidos no ciclo de interação 
pais-criança

Modos disfuncionais (“mode clashes”)

Necessidades não atendidas

Indicação de sessões concomitantes com 
pais e criança

(Loose, Graaf & Zarbock, 2013; Loose, 2018)



Intervenções com a criança



Assim como na Terapia do Esquema para 
adultos, o estilo terapêutico é uma 
intervenção essencial

Agir como um bom pai faria, dentro dos 
limites terapêuticos

Reparentalização limitada

(Farrell & Shaw, 2018)



Afeto

Validação

Valorização

Orientação

Limites

Regulação emocional

Reparentalização limitada busca 
satisfazer necessidades não atendidas



1. Formação de vínculo seguro

Exploração das potencialidades 

gostos

capacidades

desejos

Duração variável

Etapas do tratamento

(Loose, 2018)



2. Conhecimento emocional

Como as emoções básicas são sentidas e 
expressadas

Atribuir cores, tempo, etc.  

(Farrell & Shaw, 2018)





FELIZ TRISTE BRABO MEDO





TRISTE

BRABO



3. Psicoeducação sobre necessidades 
emocionais e modos 

a partir dos 6 anos

linguagem acessível e, de preferência, com 
utilização de desenhos, filmes e/ou bonecos de 
pelúcia

(Loose, Graaf & Zarbock, 2013; Farrell & Shaw, 2018; Loose, 2018)



Estrutura, limites e 
orientação 

(Graaf, 2016)



(Graaf, 2016)

Prazer e 
Espontaneidade 



(Graaf, 2016)

Autonomia e 
Autoafirmação 



(Graaf, 2016)

Pertencimento 



(Graaf, 2016)

Auto-estima e 
Reconhecimento





Necessidade não 
atendida







Necessidade não 
atendida





Olá! Eu sou a 
Dolly!



Olá, eu também sou a Dolly! 
Fico assim quando não 
querem brincar comigo.



4. Auxilia-se a criança na compreensão de 
seus modos 

de que forma relacionam-se ao estímulo e 
à consequência

essa compreensão pode ser dividida com 
os cuidadores

(Loose, Graaf & Zarbock, 2013; Loose, 2018)



2. Mapa dos modos 

CF CE

CV

MC

Criança Feliz

Criança Esperta

Criança Vulnerável

Modo de Coping

CZ

Criança Zangada

Criança Indisciplinada

CI



CF CE

CV
MCCZ

CI
Ferida 

emocional

Irmão não 
permite
que jogue 

videogame Não permite que 
irmão jogue, 

incomodando-o

Rejeição 
Falta de carinho



–Jaime Silveira





Esperto Triste Feliz Ataca



–Jaime Silveira

Figura em que o terapeuta conversa 
com os modos



5. Intervenções específicas 



Terapeuta oferece segurança e validação 
emocional

Estratégias específicas

Caixa da criança vulnerável

Cartões lembretes

Pulseira 

Modo Criança Vulnerável

(Loose, Graaf & Zarbock, 2013; Farrell, Reiss & Shaw, 2014; Farrell & Shaw, 2018; Loose, 2018)





Aprender a expressar necessidades

Escrever uma carta com as necessidades da criança 
vulnerável

Modo Criança Vulnerável

(Farrell, Reiss & Shaw, 2014)



Limites

Orientação

Estratégias de postergação da gratificação 

Modo Criança Indisciplinada/Impulsiva

(Farrell, Reiss & Shaw, 2014; Farrell & Shaw, 2018)





Utilizar palavras, ao invés de ações

Guerra de bolhas de sabão, concurso de 
gritos

“Eu compreendo que você precisa expressar 
sua raiva, mas não de uma forma que vai se 
meter em problemas”

Modo Criança Zangada

(Farrell, Reiss & Shaw, 2014; Farrell & Shaw, 2018)



–Jaime Silveira

Imagem 



Auto-engrandecedor e bully e ataque

Confrontação empática 

“Não estou dizendo isso para te criticar, mas eu me 
preocupo que provocando sua mãe - mesmo que 
muitas vezes ela não consiga expressar o carinho 
que você precisa e merece - você não vai ter suas 
necessidades atendidas”

Modos de Coping

(Loose, Graaf & Zarbock, 2013; Farrell, Reiss & Shaw, 2014; Farrell & Shaw, 2018; Loose, 2018)



Auto-engrandecedor e bully e ataque

Limites

Máscara

Aprendizagem vicária 

Entrevista com o modo

Modos de Coping

(Loose, Graaf & Zarbock, 2013; Farrell, Reiss & Shaw, 2014; Farrell & Shaw, 2018; Loose, 2018)



–Jaime Silveira

Foto entrevista 



Modos Como tratar os modos?

Criança vulnerável Validar, confortar, proteger

Criança 
Impulsiva/Indisciplinada

Estabelecimento de limites com carinho (“Eu vou te 
mostrar como lidar com o problema”)

Criança zangada Validar e permitir a ventilação da raiva, mas dentro 
de limites

Modos disfuncionais Agradecer a ajuda, mas encontrar modos 
alternativos que podem ajudar

Criança esperta Elogiar, fortalecer, expandir, apoiar tentativas 
adequadas de solução de problemas

Em resumo…

(Loose, Graaf & Zarbock, 2013; Farrell, Reiss & Shaw, 2014; Farrell & Shaw, 2018; Loose, 2018)



Intervenções com os 
cuidadores



• Foco na inter-relação dos aspectos emocionais, cognitivos e
comportamentais na relação pais-criança

• “mode clashes”

• Foco no atendimento das necessidades emocionais
básicas dos pais e da criança

• Foco na relação terapêutica
• validação

Trabalho com pais

(Graaf, 2013; Loose, Graaf & Zarbock, 2013; Farrell, Reiss & Shaw, 2014; Farrell & Shaw, 2018; Loose, 2018)



Objetivos:

Orientar pais sobre as necessidades de seus filhos;

promoção de um estilo parental autoritativo

Identificar esquemas e modos associados à relação pai-filho;

Compreensão dos “mode clashes”

Modificar padrões

Trabalho com pais

(Baumrind, 1971; Graaf, 2013; Loose, Graaf & Zarbock, 2013; Farrell, Reiss & Shaw, 2014; Farrell & Shaw, 2018; Loose, 2018)



O que 
buscamos
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