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• Você já pensou que não será/é um bom terapeuta?

• Sente que a todo momento está sendo pressionado a 
dar conta de todos os objetivos da melhor maneira 
possível?

• Pensa que não é capaz de aprender ou por em prática 
tantas técnicas diferentes?

• Nada do que faz é tão bom quanto os outros 
terapeutas?

• Você constantemente se critica e cobra para ser melhor?

• Você não se acha bom o suficiente?

Você já se perguntou se...



Se a resposta for sim...



E qual a relação da autocrítica 
com a pandemia?



De onde ela vêm?
Do que se alimenta?

Como sobrevive?

Autocrítica



Entendendo a
Terapia do Esquema



Esquemas Iniciais 
Desadaptativos

• Conjunto de crenças nucleares referentes a temas 
centrais do desenvolvimento emocional 
• Composto por memórias, sensações corporais e 
emoções. 
• Estabelecem padrões comportamentais, emocionais 
e cognitivos. 
• Desenvolvem desde a tenra infância até meados da 
adolescência. 
• Ativados por acontecimentos relevantes
• Autoperpetuáveis
• Disfuncional em nível significativo.



EID’s

Necessidades 
emocionais básicas

Temperamento 
emocional

Experiências 
precoces de vida



1ª: Aceitação e 
pertencimento 

2ª: Senso de 
autonomia e 
competência 
adequados

3ª: Limites realistas

4ª: Respeito aos 
seus desejos e 

aspirações

5ª: Expressão 
emocional legítima 

Necessidades 
Emocionais Básicas



Domínios Esquemáticos

Desconexão e 
Rejeição 

• Afeto, Segurança e 
Ligação 

Autonomia e 
Desempenho 
Prejudicados 

• Liberdade para 
experimentar e 
incentivo 

Limites Prejudicados 

• Limites Realistas 

Orientação para o 
Outro 

• Respeito às 
Aspirações e 
Tendências 
Individuais 

Supervigilância e 
inibição 

• Ambiente Validante
à Expressão 
Emocional



Ideias e expectativas que 
interferem na capacidade 

de ser independente, 
sobreviver ou de ter um 

bom desempenho. 

Família de origem: 
emaranhada, crítica, 

superprotetora ou falta de 
incentivo.

2º Domínio: 
Autonomia e Desempenho prejudicados



EID de Fracasso

• Quase nada do que faço no trabalho é tão bom como o 
que os outros são capazes de fazer. 

• Sou incompetente quando se trata de atingir objetivos ou 
realizar uma tarefa no trabalho. 

• A maioria das pessoas tem mais capacidades do que eu 
no que diz respeito ao trabalho. 

• Não sou tão talentoso no trabalho como a maioria das 
pessoas. 

• No que diz respeito ao trabalho, não sou tão inteligente 
como a maior parte das pessoas.



Cuidadores críticos e rígidos quanto ao desempenho. 

Dificuldades escolares.

Comparações negativas com irmãos. 

Cuidadores que possuem e/ou atingiram níveis altos de 
realização.

Cuidadores que não demonstravam interesse no sucesso da 
criança ou que se aborreciam com o mesmo.

Origens: EID de Fracasso



Inibição exacerbada dos 
sentimentos e dos impulsos; 

falta de espontaneidade. Regras 
e expectativas internalizadas e 
rígidas que existem à custa do 

lazer, alegria e saúde. 

Família de origem: severa, 
exigente e punitiva. Ênfase no 
dever, no perfeccionismo e no 

desempenho. Há uma 
desvalorização do prazer,  

obediência às regras.

5º Domínio: 
Supervigilância e inibição



EID de Padrões Inflexíveis

• Tenho que ser o melhor em quase tudo que faço; não 
aceito ficar em segundo lugar. 

• Esforço-me para fazer o melhor; não me contento em 
ser suficientemente bom. 

• Tenho de estar a altura de todas as minhas 
responsabilidades e funções. 

• Sinto uma pressão constante sobre mim para fazer as 
coisas e atingir objetivos.

• Não posso descuidar de minhas obrigações de forma 
leviana nem me desculpar pelos meus erros.



Amor condicionado à atingir expectativas dos cuidadores. 

Pode se desenvolver como forma de compensar 
sentimentos de fracasso, defectividade, privação 
emocional e exclusão social.

Cuidadores serviram de modelo de excesso de auto-
cobrança. 

Origens: 
Eid de Padrões Inflexíveis



Padrões 
inflexíveis

Fracasso

Casamento 
“perfeito” da 

autocrítica 
do terapeuta



Buscar me 
aprimorar

Não me 
contentar 

com pouco

Desenvolver 
um trabalho 

mais 
adequado

Em que a autocrítica nos ajuda?



Será que ajuda mesmo?



Do que realmente precisamos?



Nível cognitivo:
• As minhas comparações estão sendo justas comigo?

• O que é ser uma terapeuta boa o suficiente? 

• O que é ser um péssimo terapeuta? 

• Onde eu me encaixo de verdade? 

Nível emocional/vivencial:
• Acolher as minhas emoções: conectar com a criança vulnerável 

• O que a minha criança vulnerável está precisando?

• Como que eu falaria com uma criança que está com medo de 
não estar dando o seu melhor, ou que acredita estar falhando? 

Como fazer?



O B R I G A D A !
vguimaraesramos@gmail.com

@psivictoriaramos 


