
Emoções e Psicoterapia
M a t e r i a l  d e  A p o i o



Os Esquemas Emocionais do PacienteEpisódio 1
Conheça como 14 os esquemas emocionais
influenciam a psicoterapia.

O Perfeccionismo Emocional em PsicoterapiaEpisódio 2
Aprenda a identificar o perfeccionismo emocional
nas demandas em psicoterapia.

Como melhorar o processamento das emoçõesEpisódio 3
Conheça as principais técnicas para refinar o
processamento emocional do seu paciente.



Os Esquemas Emocionais do Paciente

Episódio 1

Conheça como 14 os esquemas emocionais
influenciam a psicoterapia.



DEFINIÇÃO
Esquema Emocional

A partir do momento que as
emoções tenham surgido, as
pessoas interpretam esta
experiência a partir de uma
variedade de dimensões e ativam
estratégias para responder às
emoções – esses são os esquemas
emocionais.

O modelo da EST foca a avaliação e a
resposta da pessoa à experiência
emocional.

As pessoas têm teorias implícitas sobre as
suas emoções e a dos outros, incluindo
crenças de causalidade, avaliação,
legitimidade, duração, necessidade de
controle, regras e estratégias de
expressão ou inibição.



Esquema
Emocional

O modelo do esquema

emocional propõe que, como

resultados dos esquemas

cognitivos relacionados as

emoções, surgem vieses no

reconhecimento, na

diferenciação e na memória das

emoções.

Indivíduos diferem na sua habilidade de reconhecer
uma emoção quando ela surge, de diferenciar suas
possíveis emoções, de relacionar suas emoções a
outras, e de lembrar das emoções que
experimentaram e que estavam associadas a
eventos ou experiências anteriores. 

Assim a “alexitimia” ou Inibição Emocional é muitas
vezes a primeira etapa do processo subjacente dos
esquemas emocionais, uma vez que a falta de
capacidade de reconhecer, rotular e vincular as
emoções à experiencia necessariamente
compromete a capacidade de reavaliar a
experiência e considerar estratégias alternativas de
enfrentamento emocional.

Além disso, os indivíduos diferem na importância
que atribuem à experiência emocional – e na
legitimidade e relevância de diferentes emoções.
Por exemplo, algumas pessoas podem ver a sua
raiva como ilegítima e outros a veem como trivial ou
de interesse passageiro. 



PAs distorcidos

LEITURA MENTAL
Todos percebem que eu estou ansioso.

PREVISÃO DO FUTURO

CATASTROFIZAÇÃO

Essa ansiedade vai durar para sempre.

É horrível que eu me sinta ansioso.

As pessoas podem ter construções
ansiosas, raivosas  ou depressivas sobre as
emoções. Podemos ficar ansiosos com a
nossa ansiedade, com raiva por estarmos
com raiva e deprimidos por estarmos
deprimido.  Podemos nos sentir mal por
nos sentirmos mal. Essas emoções a
respeito das emoções costumam ser
resultado de vieses específicos no
pensamento sobre as emoções.

Por exemplo, o indivíduo pode ter uma
gama completa de pensamentos
automáticos “distorcidos” a respeito de sua
ansiedade atual, como:

ROTULAÇÃO
Sou uma pessoa ansiosa.

FILTRO SELETIVO
Só consigo perceber minhas sensações de ansiedade.

PENSAMENTO DO TIPO “DEVERIA”
Apresentações são ferramentas de comunicação.

CULPABILIZAÇÃO
É culpa dela que eu esteja ansioso.



Qual é a consequência destes vieses
cognitivos sobre a ansiedade?

Em muitos casos é a exacerbação.

Como a pessoa prevê que a ansiedade irá durar
indefinidamente, fica mais ansiosa com a ansiedade futura,
preocupa-se e tenta evitar situações em que possa se sentir
desta forma. Se catastrofiza sobre sua ansiedade, fica ansiosa
a respeito de como isso será terrível, e antecipa a deficiência e
a incapacidade como resultado – aumentando ainda mais a
sua ansiedade. 
Se ela se rotula como uma pessoa ansiosa, isso aumenta seu
senso de desamparo e desesperança quanto a redução da
ansiedade – tornando-o mais ansioso com sua ansiedade
atual. 
Se ele se concentra seletivamente em suas sensações de
ansiedade, excluindo seu funcionamento adaptativo, é mais
provável que fique ansioso sobre o que está focando e seja
sequestrado por seus pensamentos e sentimentos atuais. 
Se pensa que não deve se sentir ansioso, fica frustrado com a
sua experiência atual, exige que a ansiedade seja eliminada e
se torne crítica de si mesmo por ter emoções que acredita
que não deveria ter. 
E se culpar outras pessoas por suas emoções, fica com raiva e
ansioso, e provavelmente terá um comportamento
interpessoal que criará problemas adicionais.



Regras Problemáticas para a
experiência emocional
(CRENÇAS)

“Existem emoções boas e ruins”

“Se as pessoas souberem que você
tem estes sentimentos, vão pensar
menos de você”

“Essas emoções são um sinal de

fraqueza”

“Tenho que me livrar destas

emoções negativas imediatamente”

Consequências destas regras (crenças sobre a experiência

emocional) A pessoa tem dificuldade de tolerar ou aceitar

quaisquer “sentimentos negativos” e é mais provável que se

concentre nas emoções negativas, catatrofize-as e tente

suprimi-las ou eliminá-las.

Como resultado, são ativadas estratégias de enfrentamento

problemáticas – como ruminação, preocupação, evitação,

autocrítica, compulsão alimentar, consumo de álcool, e

automutilação. 

Uma vez que essas estratégias “falham” em eliminar os

sentimentos temidos, o paciente fica ansioso com as

emoções negativas recorrentes. Isso aumenta a avaliação

negativa autorrealizável, a excitação, o foco recorrente em

sentimentos negativos e a sensação de impotência em

relação as emoções.



Emoções entendidas
como problemáticas

Emoções: ansiedade, tristeza, raiva, etc.

Consciência das emoções Rotula e diferencia as emoções

Emoções entendidas
como normais

Emoções entendidas
como problemáticas

Aceitação
Expressão
Validação
Relação com valores
Aprendizado

Duração, perda de
controle, perigo

Supressão e evitação

Dissociação, excessos,
bebidas, drogas em geral

Incompreensão , culpa.
falta de consenso,
racionalização
excessiva,, visão
simplista, dificuldade
de aceitação

Ruminação,
preocupação, culpa,
reclamação, autocrítica

Emoções entendidas
como aceitáveis



Culpa/vergonha
Semelhança com os outros
Compreensão
Aceitação
Tolerância a sentimentos mistos
Duração da emoção
Necessidade de controle
Riscos da emoção

Supressão
Evitação
Culpa
Ruminação

As pessoas usam diferentes formas para avaliar, interpretar e responder às emoções:

Na avaliação das emoções podemos analisar:

Nas estratégias para lidar com a emoção podemos encontrar:



E A SUA INFLUÊNCIA NA
PSICOTERAPIA

AS 14 DIMENSÕES DOS
ESQUEMAS EMOCIONAIS 



1.  Invalidação

A ideia do paciente sobre o quanto os outros validam
(aceitam e se importam) ou não com os seus
sentimentos.



2. Incompreensibilidade

Acreditar que suas emoções não fazem sentido e que
não são possíveis de compreende-las. 



3. Culpa

Entender que algumas emoções são erradas de sentir.
Sentir vergonha por determinados sentimentos.



4.  Visão Simplista das Emoções

A pessoa deseja ser absolutamente categórica sobre o
que sente por si e pelo outro.



5.  Valores

Relacionar os sentimentos desagradáveis com as coisas
importantes da vida.



6.  Controle

Medo de perder o controle se se permitir sentir alguns
sentimentos.



7. Entorpecimento

 sentimento de mal-estar caracterizado pela
diminuição da sensibilidade e do movimento;
entorpecimento, estupor, insensibilidade.
 indiferença ou apatia moral; indolência, prostração

Como se desligasse dos sentimentos, não os sentisse.
Torpor:  

1.

2.



8.  Racionalização

Busca por ser racional e lógico ao invés de sensível e
aberto aos sentimentos.



9.  Duração

Crença que as emoções irão durar indefinidamente, se se
permitir sentir a emoção não irá mais embora.



10.  Baixo consenso

Achar que responde diferente das outras pessoas, que te
sentimentos que os outros não teriam.



11.  Não Aceitação

Acreditar que precisa se proteger de determinados
sentimentos, não aceita senti-los.



12.  Ruminação

Fica pensando o que há de errado consigo, fica em um ciclo
de ensamentos sobre como se sente mal.



13.  Baixa Expressão

Acredita que não pode chorar ou expressar as suas
emoções.



14 Culpar os outros

Acreditar que os outros precisam mudar para eu poder
mudar como me sinto, as outras pessoas são as
responsáveis por eu ter emoções desagradáveis.



O MODELO DO ESQUEMA EMOCIONAL
INCENTIVA A PESSOA A VER AS

EMOÇÕES COMO ALGO QUE A TORNA
MAIS CONSCIENTE DE NECESSIDADES,

ASPIRAÇÕES, VALORES E
FRUSTRAÇÕES.

 



Fique em
contato

ENTREPSIS

www.entrepsis.com

@entrepsis_


