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RESUMO 
 

Donadone, J. C. (2004). O uso de orientação em intervenções clínicas por terapeutas 
comportamentais experientes e pouco experientes. Dissertação (Mestrado). Instituto 
de Psicologia. Universidade de São Paulo. 

 

 

Há interesse crescente não só no estudo dos resultados de psicoterapias, mas também 
nos processos responsáveis pelos resultados obtidos. De uma perspectiva analítico-
comportamental discute-se se o processo de mudança psicoterápica se dá por 
formulação (e seguimento) de novas regras ou pela conseqüenciação direta de 
comportamentos emitidos na interação terapêutica. Mudanças ocorridas devido a 
orientação do terapeuta seriam governadas por regras. Por orientação entende-se uma 
descrição do comportamento feita pelo falante a ser executada pelo ouvinte com 
descrição explícita ou implícita das conseqüências da ação. A auto-orientação seria 
uma descrição feita pelo o cliente a ser executado pelo próprio cliente. A pesquisa 
teve por objetivo analisar quatro variáveis sobre o comportamento de orientar: a) 
formação teórica comportamental; b) experiência; c) clientes; d)  flutuações entre 
sessões. Participaram desta pesquisa seis terapeutas comportamentais pouco 
experientes e três experientes. Cada um gravou três sessões com três clientes adultos 
com diagnóstico variado. As sessões foram transcritas e categorizadas, tendo sido 
contados o número de palavras e de falas com orientação e auto-orientação e seus 
subtipos. Os terapeutas comportamentais experientes orientaram significativamente 
mais seus clientes que os pouco-experientes. No entanto os terapeutas experientes 
apresentaram maior variabilidade em relação ao uso dessa estratégia. Apenas um dos 
terapeutas experientes orientou bastante todos seus clientes em todas as sessões. Os 
clientes de outro dos terapeutas experientes se auto-orientaram significativamente 
mais que os clientes dos outros terapeutas experientes e pouco-experientes. Quanto 
aos subtipos de orientações tanto terapeutas experientes como pouco-experientes 
orientaram mais para ação específica do que para ação genérica, encobertos ou 
tarefas. Entre os experientes e pouco-experientes ocorreram diferenças significativas 
referentes aos subtipos orientação para ação específica e orientação para tarefa, mas 
não houve diferenças significativas para os subtipos orientação para ação genérica e 
orientação para encoberto. Os terapeutas experientes emitiram significativamente 
mais orientação para ação específica e os terapeutas pouco-experientes 
significativamente mais orientação para tarefa. Os resultados sugerem que terapeutas 
comportamentais tendem a ser diretivos, ou seja, utilizam a estratégia de orientar 
seus clientes, mas em média menos de 20% das sessões dos terapeutas experientes e 
menos de 10% das sessões dos terapeutas pouco-experientes são usados com a 
estratégia de orientação. 

 

 

Palavras-Chave: Terapeutas comportamentais; experiência, regras, auto-regras, 

orientação, auto-orientação, diretividade. 
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ABSTRACT 
 

Donadone, J. C. (2004). The use of orientation in clinical interventions by 
experienced and inexperienced behavior therapists. Master’s Dissertation. Institute 
of Psychology. University of São Paulo. 

 

Increasing interest is being evinced not only in the study of psychotherapeutic results 
but also in the processes responsible for those outcomes. From a behavior analytical 
standpoint, discussions are focusing on whether the process of psychotherapeutic 
change takes place through the formulation (and following) of new rules or through 
the consequences for behaviors occurring in therapeutic interaction. Changes that 
take place just the therapist’s orientation are assumed to be governed by rules. 
Orientation refers to a description of the behavior made by the speaker to be 
executed by the listener, with an explicit or implicit description of the consequences 
of the action. Self-orientation is a description made by  the client to be executed by 
himself. The purpose of the research was to analyze the effect of four variables on 
the behavior of giving orientation: a) a behavioral theoretical education; b) 
experience; c) clients; and d) fluctuations between sessions. Six inexperienced and 
three experienced behavior therapists participated in this research. Each of these 
therapists recorded three sessions with three adult clients with varied diagnosis. The 
sessions were transcribed and categorized, counting the number of words and of 
dialogues containing orientation and self-orientation and their subtypes. The 
experienced behavior therapists oriented their clients significantly more than the 
inexperienced ones did, although the former displayed a greater variability in relation 
to the use of this strategy. Only one of the experienced therapists gave substantial 
orientation to all his clients in every session. The clients of another experienced 
therapist self-oriented themselves significantly more than the clients of the other two 
experienced and the inexperienced therapists. As for the subtypes of orientation, both 
experienced and inexperienced therapists gave more orientation for specific action 
than for generic action, covert behavior or tasks. The experienced and inexperienced 
therapists displayed significant differences regarding the subtypes of orientation for 
specific action and for tasks, but no significant differences in the subtypes of 
orientation for generic action and covert behavior. The experienced therapists gave 
more orientation for specific action while the inexperienced ones gave more task-
related orientation than the experienced. The findings suggest that behavior therapists 
tend to be directive, i.e., they use strategies to orient their clients, but that, on 
average, less than 20% of the experienced therapists’ sessions and less than 10% of 
the inexperienced therapists’ sessions make use of orientation strategy. 

 

 

Key words: Behavior therapists; experience, rules, self-rules, orientation, self-
orientation, directive. 
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1.1 Processos responsáveis por mudanças psicoterapêuticas 
Segundo Meyer e Vermes (2001), atualmente ocorrem debates sobre quais são 

os processos responsáveis por mudanças ocorridas em psicoterapias. Pergunta-se se 

são as técnicas específicas ou as variáveis da relação terapêutica que propiciam os 

efeitos da terapia. Também tem se questionado se mudanças comportamentais 

produzidas pela terapia são modeladas por contingências da relação terapêutica ou 

governadas por novas regras produzidas na terapia. 

Os princípios de aprendizagem respondente e operante estudados pela análise 

experimental do comportamento e apresentados por Skinner (1974) em seu livro 

Ciência e Comportamento Humano permitem entender o processo de mudança 

comportamental quando as contingências que estão mantendo o comportamento são 

alteradas. No entanto a maioria das terapias em consultório com adultos é baseada 

em conversas e o terapeuta não tem controle sobre a vida diária do cliente ou sobre 

as contingências fora da sessão terapêutica. É, contudo, essa conversa durante a 

sessão que ajuda o cliente a lidar com problemas enfrentados fora dali, na vida diária 

(Kohlenberg, 1993). Que outros processos comportamentais podem estar envolvidos 

nessa relação?  

Skinner (1966) aponta que muitas mudanças ocorridas em terapia se dão 

através de procedimentos estruturados e do controle por regras. Já autores como 

Hayes, Kohlenberg e Melacon (1989), e Follette, Naugle e Callaghan (1996) 

afirmam que a história de aprendizagem e a modelagem adquirida na interação com o 

terapeuta são um importante mecanismo de mudança.  

Optou-se nesta pesquisa por se estudar o comportamento de orientar dos 

terapeutas. Dessa forma, ao se propor o estudo do comportamento de orientação, 

procura-se verificar se é provável que procedimentos de mudança ocorridos em 

processos psicoterápicos ocorrem por formulação (e seguimento) de novas regras em 

contraposição à conseqüenciação direta de comportamentos emitidos na interação 

terapêutica. Terapeutas comportamentais são caracterizados como diretivos, mas 

nem sempre o que se diz é o que se faz dentro de uma sessão terapêutica. Esta 

pesquisa visa observar se terapeutas comportamentais orientam seus clientes, ou seja, 

emitem regras aos seus clientes, o que permitiria inferir que é um importante 

mecanismo de mudança. 
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1.2 Orientação de acordo com Skinner 
Para Skinner (1974/1982) orientação pode ser entendida como uma descrição 

do comportamento feita pelo falante a ser executado pelo ouvinte, com descrição 

explícita ou implícita das conseqüências da ação desse ouvinte. Com base nessa 

definição é possível afirmar que auto-orientação seria uma descrição do 

comportamento feita pelo falante (nesta pesquisa, o cliente) a ser executado por ele 

mesmo, com descrição explícita ou implícita das conseqüências da ação. Nesse 

sentido, a diferença entre a orientação e a auto-orientação é que, no segundo caso, a 

pessoa descreve o comportamento que ela mesma deverá fazer. 

As orientações englobam ordens, avisos e conselhos que são diferentes formas 

de regras (Skinner, 1974,1982). Segundo o autor a ordem descreve um ato e implica 

uma conseqüência aversiva; em relação a aviso, as conseqüências aversivas não são 

organizadas pela pessoa que o emitiu; já um conselho especifica um comportamento 

e implica conseqüências positivamente reforçadoras que não foram ideadas pelo 

conselheiro. 

Uma pessoa que esteja seguindo uma orientação, aceitando um conselho, 

prestando atenção a um aviso, obedecendo a leis e regras, não se comporta 

exatamente da mesma maneira que outra que tenha sido exposta diretamente às 

contingências, porque uma descrição das contingências nunca é completa ou exata 

(usualmente, é simplificada para poder ser ensinada ou compreendida com 

facilidade) e porque as contingências de apoio raras vezes são mantidas plenamente. 

O controle exercido por orientações, conselhos, regras ou leis é mais ostensivo do 

que o exercido pelas próprias contingências, em parte porque este é menos sutil, 

enquanto aquele, por isso mesmo, parece significar maior contribuição pessoal e 

valor interno (Skinner, 1982). 

1.3 Orientação para autores de outras abordagens 
É interessante ler estudos e pesquisas de outras abordagens quanto à 

orientação, pois estas podem ter conhecimento acumulado tanto em pesquisa como 

em experiência, e tais conhecimentos podem ser úteis de alguma forma. Mais ainda, 

ao se buscar a literatura de outras abordagens, evita-se o isolamento dentro de sua 

própria abordagem e há uma aproximação no sentido de identificar características 

comuns a todas, o que pode trazer benefícios para a psicoterapia como um todo.  
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Terapeutas não-comportamentais dizem que orientar não é a forma preferida de 

atuação clínica. Corey (1983) afirma ser freqüente haver clientes que estão passando 

por sofrimentos e chegam à sessão buscando ou até exigindo um conselho inteligente 

do terapeuta para que este tome uma decisão ou resolva um problema por eles. O 

autor diz, no entanto, que a terapia não deve ser confundida com o ato de dar 

informação, orientação ou conselho1. As tarefas do terapeuta consistem em ajudar o 

cliente a descobrir suas próprias soluções e encontrar seu caminho sem dizer como 

deve fazê-lo.  

Para Miranda e Miranda (1993), orientar é avaliar com o cliente as alternativas 

de ações possíveis e facilitar a escolha de uma delas. Esses autores também abordam 

a questão da auto-orientação. Afirmam que, à medida que o terapeuta auxilia o 

cliente a observar e descrever o ambiente, o cliente também começa a comportar-se 

de modo a promover sua própria mudança. Isso quer dizer que, explorada sua 

situação insatisfatória e compreendidos os vários aspectos dessa situação, o cliente 

muitas vezes elabora sozinho seu plano de ação.  

A partir do processo de autoconhecimento facilitado pelo terapeuta, o cliente às 

vezes é capaz de sozinho tomar algumas resoluções sem precisar da ajuda do 

terapeuta. Mas mesmo para esses terapeutas não-comportamentais (Corey, 1983; 

Miranda & Miranda, 1993), há casos em que o uso da orientação se mostra 

necessário – quando, por exemplo, o cliente não tem domínio da área abordada, 

quando se encontra claramente em risco de prejudicar-se ou aos outros, ou quando se 

vê por certo tempo incapacitado de fazer opções. Ainda assim, consideram que a 

decisão final sempre é do cliente. 

1.4 Comportamento modelado por contingências e comportamento 
governado por regras: vantagens e desvantagens. 

A estratégia de orientação é claramente uma estratégia de controle por regras 

tanto em sua topografia como em sua função. Dessa forma é necessário estudar o que 

são comportamentos governados por regras, assim como comportamentos modelados 

por contingências e fazer uma distinção entre essas duas formas de controle.  

O comportamento modelado por contingências é mantido por conseqüências 

relativamente imediatas que não dependem do ato de ouvir ou ler uma regra, mas 
                                                 

1 Skinner (no livro Ciência e Comportamento Humano, 1974) também afirma que terapia não é 
solucionar problemas, não importando se a solução é dada pelo terapeuta ou pelo próprio cliente. 
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apenas da interação com contingências. A probabilidade futura de emissão de 

resposta é determinada pela relação entre a resposta e o reforçador produzido por ela. 

Há necessidade de uma exposição geralmente longa às conseqüências, o que pode ser 

problemático, especialmente quando as conseqüências produzidas pelo 

comportamento são muito adiadas ou escassas, tornando-se, portanto, menos eficazes 

na modificação de comportamentos; ou ainda quando os comportamentos que seriam 

modelados pelas contingências em vigor são indesejáveis. 

Homens podem, utilizando descrições verbais, induzir uns aos outros a se 

comportarem de modo efetivo sem que haja necessidade de exposição, geralmente 

longa, às conseqüências descritas. Tal comportamento é governado por regras. O 

comportamento governado por regras depende da aprovação social de outra pessoa (o 

falante). O reforço típico do seguimento de regra é aprovação social por seguir a 

regra. Nesse sentido, o grande perigo de se seguir regras é que o comportamento 

pode ficar sob o controle da aprovação social e não sob controle de contingências 

naturais2. Quando o comportamento operante fica mais sob o controle das 

contingências sociais, dizemos que tal comportamento está ‘insensível às 

contingências naturais ou programadas’. Segundo Nico (1999) há duas possíveis 

explicações para esta insensibilidade. A primeira possibilidade parte da suposição de 

que o emissor da regra permanece liberando reforços contingentes ao seguimento 

desta, mesmo que a conseqüência diretamente produzida pela resposta descrita na 

regra não esteja mais ocorrendo. A segunda possibilidade seria que manipulações no 

nível de privação, histórias prévias com diferentes esquemas, tempo de exposição às 

contingências de reforço, entre outros, são todas variáveis que interferem na 

velocidade com a qual o comportamento deixa de ser emitido quando não produz 

mais as conseqüências responsáveis por sua manutenção. Uma maior discussão sobre 

tal tema será feita no tópico: revisão da literatura sobre regras. 

Holmes, Hayes e Dymond (2001) e Jonas (1997) apontam que seres humanos 

não apenas seguem regras apresentadas por outros como também formulam e seguem 

suas próprias regras. Quando são formuladas pelo indivíduo cujo comportamento 

                                                 
2 Por contingência natural entende-se o produto direto gerado pelo próprio comportamento 

sobre o ambiente natural e não sobre as outras pessoas e esta não é diretamente ligada à aprovação 

social. 
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passam a controlar, dizemos que são auto-regras. Nesse caso, uma parte do repertório 

do indivíduo afeta outra parte desse repertório. As auto-regras podem ser explicitadas 

publicamente ou podem ocorrer de forma encoberta quando o indivíduo pensa 

(Jonas, 1997). 

Com base no conhecimento das vantagens e desvantagens do comportamento 

governado por regras versus o comportamento modelado por contingências, é 

possível concluir que em alguns momentos da terapia é importante a utilização de 

regras, principalmente quando problemas sérios afetam áreas extensas do repertório 

verbal de uma pessoa. Nesse momento, o uso de orientação pareceria indicado. 

Entretanto, para que o comportamento não fique sob controle apenas do terapeuta 

seria recomendável que essas orientações estivessem descrevendo contingências 

vigentes no ambiente natural do cliente, por exemplo, através de um treino de 

descrição do próprio desempenho e de suas conseqüências. Tal descrição poderia ser 

entendida como uma forma de auto-orientação. A vantagem da emissão e seguimento 

de auto-orientação é a de que não dependeria da aprovação social do terapeuta, mas 

manteria a vantagem da rapidez de mudança.  

1.5 Revisão da literatura sobre regras 
A distinção proposta por Skinner entre o comportamento modelado por 

contingências e o governado por regras foi submetida a estudos experimentais, e o 

corpo de conhecimentos resultante tem implicações diretas para trabalhos aplicados. 

Nesse sentido várias pesquisas na área básica têm sido realizadas para uma melhor 

compreensão do comportamento governado por regras versus o modelado por 

contingências. Esses estudos levam em consideração “a densidade de reforços, o grau 

de contato com a discrepância entre instruções e contingências e o grau de 

discriminabilidade das contingências em vigor, a história de vida do indivíduo, o 

grau de variabilidade comportamental, o tipo de regra – se é modelada ou instruída, 

se descreve desempenho específico ou se é vaga, a equivalência entre instruções e 

auto-instruções” (Meyer, no prelo).  

Em revisão bibliográfica realizada por Abreu-Rodrigues e Sanabio (no prelo), 

foi constatado que, em alguns estudos, os termos regras e instruções são empregados 

de modo indiferenciado (Oliveira, 1998; citado por Abreu-Rodrigues e Sanabio, no 

prelo), enquanto em outros esses termos são utilizados em contextos distintos, ou 

seja, embora ambos sejam considerados estímulos verbais especificadores de 
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contingências, o termo regra é usado para indicar contingências generalizadas e o 

termo instrução, contingências específicas (Castanheira, 2001; Cerutti, 1989, citados 

por Abreu-Rodrigues e Sanabio, no prelo). Percebe-se então que o termo instrução 

ora é empregado como sinônimo de regra, ora indicando uma maior especificidade. 

Aqui não será diferenciado seu uso, ou seja, toda vez que se mencionar instrução ou 

orientação está fazendo-se referência à regra. Não foi encontrado nenhum estudo 

específico sobre orientação e isso talvez ocorra porque muitas vezes esses termos são 

usados como sinônimos.  

No item anterior foi mencionado que regras facilitam a aquisição de novos 

comportamentos, principalmente quando as contingências são complexas, imprecisas 

ou aversivas. Entretanto, um dos resultados mais salientes dessas pesquisas tem sido 

a constatação de que regras podem produzir redução na sensibilidade 

comportamental às contingências naturais (Madden, Chase & Joyce, 1998, citado em 

Abreu-Rodrigues & Sanabio, no prelo). Comportamento sensível seria aquele que 

muda sistematicamente diante de mudanças nas contingências de reforço. Assim, 

quando as contingências mudam e o comportamento não se altera, diz-se que o 

comportamento é insensível a um grupo de contingências naturais. Esse fenômeno 

foi observado em investigações sobre controle instrucional. Nesse tipo de 

investigação criam-se situações experimentais em que instruções para o desempenho 

podem ser coincidentes com os esquemas de reforçamento em vigor ou discrepantes. 

Tipicamente, quando há discrepância, os participantes apresentam desempenhos em 

acordo com as instruções recebidas e insensíveis aos esquemas de reforçamento 

(Catania, 1982). A redução na sensibilidade às contingências, entretanto, não pode 

ser considerada uma característica inerente ao controle instrucional, já que tal 

redução foi modulada por diversos aspectos, conforme indicado nos estudos 

experimentais. 

Um experimento realizado por Galizio (1979) ilustra isso. Nele, os estudantes 

recrutados para a pesquisa foram remunerados por trabalharem em um experimento 

que podia durar até 75 sessões de 50 minutos cada. Os estudantes foram informados 

de que podiam ganhar até dois dólares por sessão, que eventualmente ocorreriam 

perdas de cinco centavos, sinalizadas pelo piscar de uma luz vermelha com a palavra 

“perda” acompanhada por um tom, e que essas perdas poderiam ser evitadas girando-

se uma alavanca em 45 graus (o que faria piscar a luz azul de “informação”). Nos 



 7

períodos em que estivessem programadas perdas, ocorreria uma perda a cada 10 

segundos, a menos que a alavanca fosse acionada pelo menos uma vez. Cada sessão 

experimental era dividida em quatro períodos de 12,5 minutos e desenrolou-se o 

seguinte plano: em um período, cada acionamento da alavanca adiava a perda por 10 

segundos (associada a uma tonalidade de luz amarela); em um segundo período, cada 

acionamento adiava a perda por 30 segundos (associada a outra tonalidade de luz 

amarela); em um terceiro período, cada acionamento adiava a perda por 60 segundos 

(associada também a outra tonalidade de luz amarela); em um quarto período 

nenhuma perda estava programada (também associada a uma tonalidade diferente de 

luz amarela). No período de 10 segundos de adiamento, as perdas podiam ser 

evitadas se ocorresse um acionamento da alavanca pelo menos a cada 10 segundos; 

nos períodos de 30 a 60 segundos de adiamento, os acionamentos deveriam ocorrer a 

cada 30 e 60 segundos, respectivamente. O período sem perda não exigia que a 

alavanca fosse acionada. Os quatro períodos eram apresentados em seqüência 

aleatória. Na primeira fase do experimento não se fornecia nenhuma informação 

adicional, e apenas um dos quatro estudantes mostrou taxas apropriadas de 

acionamento da alavanca nos quatro períodos: mais alta no período de 10 segundos, 

mais baixa no período de 30 segundos, ainda mais baixa no período de 60 segundos, 

e perto de zero no período em que não havia perda. Os outros três estudantes giravam 

a alavanca aproximadamente na mesma freqüência em todos os quatro períodos. Na 

segunda fase, foram introduzidas instruções (isto é, regras) em forma de rótulos 

acima das quatro diferentes intensidades de luzes das lâmpadas amarelas. O rótulo 

“10 seg” significava “gire a alavanca pelo menos a cada 10 segundos”, e os rótulos 

“30 seg” e “60 seg” significavam “gire a cada 30 segundos” e “gire a cada 60 

segundos. O rótulo “não há perda” significava “não gire a alavanca”. Dois outros 

estudantes começaram o experimento nessa fase. Em três sessões, todos os seis 

estudantes apresentaram a taxa apropriada de acionamento da alavanca em todos os 

quatro períodos. O acionamento da alavanca pelos seis estaria, agora, sendo 

controlado pelos rótulos. Em termos técnicos, todos os seis estudantes apresentaram 

discriminações em relação aos estímulos verbais. Na terceira fase, os rótulos foram 

retirados. As luzes amarelas foram embaralhadas em relação aos quatro períodos de 

forma que os estudantes tivessem que rearranjar suas taxas de acionamento da 

alavanca. Dois dos seis estudantes voltaram a girá-la em torno da mesma taxa em 
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todos os quatro períodos. Enquanto os outros quatro haviam discriminado com base 

nas diferentes luzes amarelas como estímulos discriminativo, esses dois estudantes 

haviam discriminado apenas com base nos estímulos discriminativos verbais. Seu 

comportamento estava controlado estritamente por regras. Quando o comportamento 

dos estudantes ficou sob controle dos estímulos verbais, estava sendo controlado por 

regras. As mudanças de comportamento que foram controladas por regras, entretanto, 

foram exatamente às mesmas mudanças controladas pelas luzes. O estímulo 

discriminativo verbal controlou o comportamento da mesma forma que o estímulo 

discriminativo não verbal. A diferença está na origem do controle. Os estímulos 

discriminativos verbais dependem de uma longa e poderosa história de seguir regras 

que começa logo após o nascimento. Não surpreende que, no experimento de 

Galizio, todos os estudantes tenham respondido apropriadamente quando as regras 

foram introduzidas. É notável, no entanto, que alguns deles tenham respondido 

adequadamente apenas a regras. Galizio concluiu que o contato com a discrepância 

instrução-esquema é necessário para a redução/eliminação do controle instrucional 

(ou aumento na sensibilidade comportamental), e não apenas a existência de tal 

discrepância. Ou seja, se os participantes dessa pesquisa entravam em contato com 

parcelas de contingências naturais (estímulos discriminativos físicos como, por 

exemplo, diferentes intensidades de luzes amarelas), a contingência especificada de 

responder à regra era enfraquecida e os participantes respondiam em relação a ela e 

não em relação à instrução. 

Abreu-Rodrigues e Sanabio (no prelo) consideraram um outro aspecto ao 

analisarem a insensibilidade às contingências no comportamento governado por 

regras. O aspecto considerado foi o conteúdo das instruções. Vários estudos foram 

citados (Danforth, Chase, Dolan & Joyce, 1990; Dixon & Hayes, 1998; Otto, 

Torgrud, & Holborn, 1999; Raia, Shillingford, Miller & Baier, 2000; Wulfert, 

Greenway, Farkas, Hayes, & Dougher, 1994), nos quais, quando as instruções 

especificavam com exatidão a tarefa, ocorreram respostas estereotipadas e 

insensibilidade comportamental. Já instruções vagas favoreceram o desenvolvimento 

de controle pelas contingências. 

Um estudo realizado por Simonassi, Oliveira e Gosh (1997) ilustra isso. Nele 

vinte estudantes universitários de ambos os sexos, que não possuíam história 

experimental anterior foram recrutados para participar do estudo. A participação 
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nesse estudo não foi remunerada, adquirindo assim um caráter voluntário. A única 

informação dada aos estudantes foi a de que eles participariam de um estudo de 

psicologia. Os sujeitos foram designados, de forma randômica, para dois grupos 

experimentais. Cada sujeito foi conduzido à sala experimental e solicitado a sentar-se 

em uma cadeira. A sua frente havia uma mesa que continha os cartões empilhados 

entre as caixas verde e vermelha. Uma caixa verde ficava à esquerda do sujeito e 

uma caixa vermelha à direita. As informações dadas estavam contidas na instrução 

geral. “Você tem a sua frente um conjunto de cartões. Sua tarefa é pegar cartão por 

cartão e coloca-los, um de cada vez na caixa verde ou na vermelha. A cada cartão 

colocado, lhe será dito certo ou errado. Tente acertar o máximo possível. Quando o 

estudo terminar, você será avisado”. Após receber a instrução geral, o sujeito iniciava 

a tarefa de colocar os cartões na caixa. A cada resposta do sujeito, o experimentador 

dizia certo ou errado, de acordo com a seguinte contingência programada: números 

pares na caixa verde (esquerda) e números ímpares na caixa vermelha (direita). Após 

as tentativas 1, 3, 5, 10, 25, 40, 60, 90, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 

480, e 520, o sujeito recebia uma folha que continha ou a instrução específica ou a 

instrução genérica, conforme o grupo ao qual pertencia. Caso o grupo fosse o da 

instrução específica, a instrução era a seguinte: “Escreva nessa folha como você está 

distribuindo os cartões com números em relação às caixas verde e vermelha”. Caso o 

sujeito pertencesse ao grupo da instrução genérica, recebia a seguinte instrução: 

“Escreva nessa folha como você está fazendo para resolver esse exercício”. Tanto no 

grupo de instrução específica como no de instrução genérica, a instrução que 

solicitava o relato ao sujeito era lida pelo experimentador junto com o sujeito nas 

tentativas 1, 3 e 5. Depois dessas tentativas, o experimentador passava ao sujeito a 

folha de relato que continha a instrução. Não havia conseqüência diferencial 

programada para a resposta de escrever. Após a escrita, o experimentador recolhia a 

folha de modo que o sujeito não pudesse consultá-la. Com base nas contingências 

programadas, definiu-se tentativa como a resposta de colocar cada cartão em uma das 

caixas, seguida pela respectiva conseqüência certa ou errado. O critério para encerrar 

o experimento foi a obtenção de 25 respostas corretas consecutivas. Caso o sujeito 

não atingisse esse critério, a sessão se encerrava com 520 tentativas. A manipulação 

realizada nesse experimento foi a do conteúdo da instrução. A instrução denominada 

específica apresentou palavras que especificavam os termos estímulo discriminativo 
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e resposta, bem como alguns estímulos contextuais (caixa verde e vermelha). A 

instrução denominada genérica não especificou qualquer termo da contingência. Os 

resultados indicaram que a apresentação da instrução específica produziu mais 

rapidamente um repertório verbal adequado para a descrição dos termos da 

contingência para a maioria dos participantes no grupo instrução específica. No 

entanto, essas descrições não parecem ter facilitado relativamente ao grupo de 

instrução genérica. Assim pode-se dizer que, quando a instrução foi genérica, a 

formulação de regras dependeu da exposição à contingência, e quando a instrução foi 

específica, a formulação de regra foi afetada pelo conteúdo da instrução e também 

pela exposição à contingência. 

Outro aspecto que afeta a sensibilidade às contingências é a variabilidade 

comportamental. Abreu-Rodrigues e Sanabio (no prelo) descrevem o estudo de 

LeFrancois, Chase e Joyce (1988). Nesse estudo, os participantes que foram expostos 

a apenas uma instrução e a um esquema de reforçamento ficaram sob controle 

instrucional, enquanto aqueles que receberam várias instruções e vários esquemas de 

reforçamento apresentaram sensibilidade a mudanças nas contingências. A diferença 

foi discutida quanto à presença de alternativas comportamentais promovidas pela 

exposição à instrução e esquemas variados, o que favoreceria a sensibilidade às 

novas contingências.  

A densidade de reforços contingentes ao comportamento instruído também 

afeta a sensibilidade à mudança. No estudo de Newman, Buffington e Hemmes 

(1995), citado por Abreu-Rodrigues e Sanabio (no prelo), observou-se controle 

instrucional quando o comportamento de seguir instruções sempre produzia reforços, 

tendo tal controle diminuído quando esse comportamento era reforçado apenas 

parcialmente e eliminado quando não havia reforços programados para seguir 

instruções. Esse resultado pode ser uma evidência adicional de que comportamento 

de seguir instruções é um operante mantido apenas quando reforçado.  

Ayllon e Azrin (1964) realizaram um estudo em que trabalharam com 

pacientes internados em uma clínica psiquiátrica aos quais tentaram ensinar algumas 

práticas de autocuidados e de higiene. Inicialmente reforçaram com doce, café e 

outras guloseimas (a que normalmente os pacientes não tinham acesso livre) aqueles 

pacientes que usavam talheres etc., e verificaram que, apesar disso, o desempenho 

geral não se alterou. Decidiram então dizer aos pacientes que seria adequado que eles 
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usassem os talheres, e que se assim o fizessem receberiam doces, café etc. Houve um 

aumento imediato de cerca de 80% na freqüência do comportamento desejado. 

Decidiram então refazer o estudo, somente apresentando a recomendação de usar 

talheres. O pedido em si foi suficiente para produzir um aumento imediato, mas esse 

efeito foi temporário, e o comportamento de interesse logo desapareceu. Percebe-se 

então que houve uma relação direta entre seguir instrução e suas conseqüências 

programadas. 

A história de reforçamento do comportamento de seguir instruções foi 

apontada como outra variável de controle da sensibilidade às contingências. No 

estudo de Martinez e Ribes (1996), descrito por Abreu-Rodrigues e Sanabio (no 

prelo), os participantes foram submetidos a uma condição experimental de 

seguimento de instrução falsa (que não descrevia acuradamente a relação resposta-

conseqüência). Aqueles que haviam passado anteriormente pela condição de 

seguimento de instrução verdadeira seguiram muito mais as instruções falsas do que 

aqueles que não tiveram essa história prévia.  

Matos (2001) citou o estudo de Kaufman, Baron e Kopp (1966). Esses 

autores estudaram o desempenho em Intervalo Variável (VI). Dois grupos de 

participantes receberam instruções ambíguas sobre o que fazer, um terceiro recebeu 

instruções que seriam corretas se o esquema em vigor fosse Intervalo Fixo (FI), um 

quarto grupo recebeu instruções próprias de Razão Variável (VR) e o último, 

finalmente, recebeu instruções adequadas a um desempenho em Intervalo Variável 

(VI). Os dois primeiros grupos apresentaram desempenho variável, instável. Com 

relação aos três últimos, cada um desempenhou de acordo com o esquema que lhe 

fora descrito. Assim, quando havia discrepância entre a instrução e o esquema, os 

participantes mostravam desempenhos que correspondiam às instruções recebidas ou, 

alternativamente, desempenhos insensíveis aos esquemas em vigor. Novamente as 

descrições do esquema, mesmo que falsas, pareciam ser mais poderosas que o 

esquema verdadeiro. A persistência do controle instrucional em situações em que o 

comportamento de seguir instruções ocorre, mesmo quando há discrepância entre 

instrução e a relação resposta-conseqüência, e mesmo quando há contato com tal 

discrepância, tem sido atribuída à história de reforços sociais para correspondência 

entre instrução e comportamento (Hayes & cols., 1986, citado em Abreu-Rodrigues 

& Sanabio, no prelo).  
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Para Matos (2001) se o seguimento de regras depende da socialização do 

indivíduo, então seguir regras é um comportamento evolutivo culturalmente 

determinado, cuja aquisição é gradual. Ela cita um experimento realizado por Lowe, 

Beasty e Bentall (1983), no qual observaram o desempenho de crianças pré-verbais 

de nove a 10 meses de idade, obtido por modelagem, em um esquema de intervalo 

fixo (FI). Quatro valores de intervalos foram utilizados, cada um introduzido 

aleatoriamente após a estabilização no valor anterior. Todas as crianças apresentaram 

o padrão típico observado com organismos não humanos: pausa após o reforço, taxas 

gradativamente mais aceleradas à medida que o intervalo se escoava. O desempenho 

das crianças mudava quando o valor do intervalo mudava. O passo seguinte era 

verificar se a proporção entre o controle por contingências naturais e por 

contingências culturais mudava com o processo de socialização dos sujeitos e o 

conseqüente desenvolvimento da competência lingüística. Eles então modelaram 

uma resposta motora simples, colocada sob um esquema de FI (intervalo fixo), mas 

trabalharam com crianças cujas idades iam de seis meses a nove anos. Nesse estudo 

correlacional os pesquisadores perceberam que havia uma correlação entre 

competência verbal dos sujeitos e seu desempenho, concluindo-se que o repertório 

verbal era importante no controle do comportamento não-verbal. Os autores então 

trabalharam com crianças de dois a nove anos, sob a mesma situação de Intervalo 

Fixo, porém, ao invés de modelarem a resposta, deram instruções aos participantes 

para fazê-lo. Além disso, alguns participantes receberam uma instrução adicional 

para trabalharem depressa, enquanto outros, para trabalharem devagar. Todos os 

participantes que haviam recebido a instrução para trabalharem depressa 

apresentaram, de imediato, qualquer que fosse a sua idade, uma taxa de respostas 

alta, estável e constante. Os participantes instruídos a responderem devagar 

apresentaram uma diferença no desempenho de acordo com sua idade; os sujeitos de 

cinco e seis anos trabalharam lentamente, porém, com uma certa variabilidade, e 

gradualmente se aproximaram de uma taxa adequada às contingências (mostrando 

um efeito instrucional inicial atenuado, e gradualmente substituído por sensibilidade 

ao reforço). Já os mais jovens (entre dois e quatro anos) também iniciaram 

trabalhando devagar, e gradualmente foram aumentando sua taxa, mesmo quando 

verbalizado que deveriam responder devagar, ou seja, o comportamento verbal não 

estava controlando a ação desses participantes. Nesse estudo, fica evidente a 
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interação entre contingências sociais de curto prazo (previstas na regra) e 

contingências naturais de longo prazo, interação esta modulada pelo grau de 

socialização (medido por idade) dos participantes. 

Quanto ao grau de discriminabilidade das contingências, Matos (2001) afirma 

que, quando as regras são ambíguas e as contingências simples e fáceis de serem 

discriminadas, as pessoas passam a agir de acordo com tais contingências; mas se as 

contingências são complexas e o desempenho exigido é elaborado, os indivíduos 

podem apresentar um desempenho bastante variável inicialmente, até ficarem sob 

controle das contingências em vigor, ou até formularem auto-regras de suas 

experiências passadas em situações semelhantes. 

Estudos sobre controle verbal têm investigado não somente os efeitos de 

estímulos verbais gerados por outra pessoa, mas também de estímulos verbais, 

gerados pelo próprio indivíduo, sobre o comportamento não-verbal. Nesses estudos, 

os participantes são expostos a um determinado esquema de reforçamento e, após ou 

durante a sessão experimental, são questionados acerca de seus desempenhos não-

verbais. Quando a correspondência entre relato e desempenho não-verbal é 

observada, é comum a conclusão (apesar de questionável) de que o desempenho do 

participante estava sob controle de auto-instruções formuladas durante o experimento 

(Abreu-Rodrigues & Sanabio, no prelo).  

Rosenfarb, Newland e Howey (1992) compararam o controle exercido por 

instruções e auto-instruções. No grupo “auto-instruções”, os participantes eram 

solicitados a relatar a melhor forma de obter reforços. Para o grupo de “instruções 

externas” eram apresentados os relatos gerados pelo primeiro grupo. Os participantes 

do grupo “sem instrução” não eram solicitados a emitir relatos e não recebiam relatos 

externos. Ao final da fase de aquisição, os grupos “auto-instruções” e “instruções 

externas” apresentaram desempenhos mais apropriados aos esquemas em vigor do 

que o grupo “sem instruções”. Ao final da extinção, o grupo “sem instrução” 

apresentou uma maior redução do responder do que os outros dois grupos. Rosenfarb 

e cols. (1992) deram ênfase a quatro pontos em suas conclusões: 1) auto-instruções 

externas facilitam o controle exercido por contingências complexas; 2) auto-

instruções e instruções externas retardam o processo de extinção (reduzem 

sensibilidade à mudança); 3) a formulação de instruções não é condição necessária 

para que as contingências exerçam controle sobre o comportamento e 4) os efeitos de 
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auto-instruções e instruções são funcionalmente equivalentes, sendo ambas mantidas 

pelas contingências de reforço dispostas pela comunidade verbal (em Abreu-

Rodrigues & Sanabio, no prelo). 

Catania, Matthews e Shimoff (1982) estudaram os efeitos de relatos verbais 

modelados e instruídos sobre o responder não-verbal. Os participantes deveriam 

trabalhar em um esquema de razão múltipla (na chave da esquerda) e de intervalo (na 

chave da direita). Periodicamente deveriam completar a frase: “o modo de ganhar 

pontos na chave da esquerda/direita é ...”. No grupo “instrução” os participantes 

recebiam dicas sobre o que escrever; no grupo “modelagem” os participantes 

recebiam pontos pelas descrições. Quando os relatos foram modelados, houve 

correspondência entre os comportamentos de relatar e pressionar a chave, mesmo na 

presença de discrepância entre os relatos e as contingências não-verbais 

programadas. Mas, quando os relatos eram instruídos, seu controle foi inconsistente 

sobre o comportamento de pressionar a chave. Os autores concluíram que é mais 

provável que o comportamento verbal controle comportamentos não-verbais quando 

o primeiro é modelado (e não instruído). 

Alguns estudos têm demonstrado que o controle verbal, tal como observado 

no estudo de Catania e cols. (1982), só ocorre quando as contingências não-verbais 

em vigor não estão exercendo controle discriminativo. Nos estudos em que havia 

contingências não-verbais consistentes e previsíveis, o comportamento verbal e o 

não-verbal foram controlados por suas respectivas contingências (Torgrud & 

Holborn, 1990; Cerutti, 1991, citados por Abreu-Rodrigues & Sanabio, no prelo). Já 

quando as contingências não-verbais programadas eram aleatórias e/ou 

incontroláveis, os relatos influenciaram o desempenho não-verbal (Cerutti, 1991, 

citado por Abreu-Rodrigues & Sanabio, no prelo).  

Catania (1982) lembra que a correspondência entre o dizer e o fazer também é 

influenciada por sua história de reforçamento. Após uma história de reforçamento de 

correspondência entre os comportamentos verbal e não-verbal, se um determinado 

tipo de relato é reforçado, observa-se ação correspondente. No caso de uma história 

de reforçamento de ausência de correspondência, o reforçamento de um relato pode 

não ser acompanhado de uma ação correspondente. Segundo Meyer (no prelo) é 

importante considerar que quando há correspondência entre auto-relato e 

desempenho não-verbal é difícil afirmar se o desempenho está sendo controlado pelo 
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relato ou se as mesmas contingências controlam tanto a ação quanto a descrição da 

ação, sem que o relato participe da ação.  

Segundo Skinner (1957), relatos podem não ser tatos puros, ou seja, não ser 

controlados apenas pelos estímulos que descrevem, mas também por outras variáveis 

ambientais. O relato de encobertos pode ser, por exemplo, uma forma de expressar 

um sentimento, ou de se esquivar de um tema, ou mesmo uma forma de agredir o 

interlocutor ou testar seu nível de aceitação ou empatia (Delitti & Meyer, 1995). 

Conforme indicado por Abreu-Rodrigues e Sanabio (no prelo), pesquisas têm 

indicado que vários fatores podem exercer influência sobre os auto-relatos: o limite 

de tempo para a resposta de escolha (Critchfield & Perone, 1990), o número de 

estímulos-modelo (Critchfield & Perone, 1993; citados em Abreu-Rodrigues & 

Sanabio, no prelo), o número de estímulos de comparação (Critchfield, 1993; citado 

em Abreu-Abreu-Rodrigues & Sanabio, no prelo) e uma história de punição 

(Sanabio, 2000). 

Kohlenbeg e Tsai (1991) propuseram que pensamentos podem ser vistos como 

regras (tais como tatos ou mandos) para o próprio indivíduo e que inicialmente 

ocorrem devido a variáveis similarmente responsáveis por suas formas públicas. No 

caso em que o comportamento é influenciado pelo próprio comportamento verbal 

anterior, quando se fala algo sobre o mundo e se age de acordo, está-se respondendo 

ao controle por auto-regras.  

A literatura sobre regras certamente auxilia o entendimento do uso e efeito da 

estratégia de orientação, no entanto outras variáveis podem estar exercendo 

influência. No tópico a seguir algumas variáveis que podem ser determinantes diretos 

do uso de orientação serão apontadas.  

1.6 Variáveis que podem interferir no uso da orientação 
O uso da orientação como uma das formas de produzir mudanças por regras 

pode ter vários determinantes: a abordagem teórica comportamental, que tem 

produzido intervenções bem sucedidas com o uso de procedimentos padronizados 

envolvendo orientação; o cliente, que por vezes solicita conselhos; a experiência 

clínica, durante a qual pode ter havido reforço diferencial do emprego de estratégias 

diretivas; a história de vida pessoal, que poderia ter modelado, por exemplo, um 

estilo de interação pessoal mais controlador (Meyer & Donadone, 2002).  
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Uma das variáveis a ser considerada é a abordagem teórica, como vimos no 

capítulo sobre orientação. Terapeutas comportamentais são considerados diretivos e 

seus programas terapêuticos compreendem procedimentos específicos, guiando e 

encorajando os esforços do cliente nas sessões de tratamento e na vida diária.  

Já terapias psicodinâmicas consideram que dar sugestões não seria uma 

atuação psicoterapêutica “evocativa” ou que propiciasse descobertas. Objetivos 

seriam alcançados por meio da busca de soluções pelo próprio cliente, estratégias que 

consideram mais “intensas” e desejáveis (Garfield, 1995). No entanto, tais terapeutas 

consideram que há casos em que sua orientação direta se mostra necessária. Essas 

situações são aquelas em que o cliente está em risco ou temporariamente não é capaz 

de fazer opções.  

Segundo Meyer (no prelo), as afirmações de que o terapeuta se comporta de 

forma a fazer com que o cliente encontre novas formas de ação “sem ajuda direta” 

feitas por Garfield (1995), Corey (1983) e Miranda e Miranda (1993), sugerem que a 

intervenção terapêutica se baseia na modelagem direta do comportamento verbal, 

incluindo a modelagem de auto-regras. Esse procedimento estaria em acordo com a 

sugestão de Catania (1998/1999) de que a mudança do comportamento verbal do 

indivíduo pode facilitar a mudança do comportamento não-verbal correspondente. 

Assim, o terapeuta modelaria o comportamento verbal do cliente em vez de instruí-lo 

diretamente.  

Quanto à análise de que processo de mudança, regras ou modelagem pelas 

contingências seriam responsáveis pelas mudanças clínicas, não se deve perder de 

vista que mesmo que o processo acima descrito seja o de modelagem de auto-regras 

(modelagem dentro da sessão terapêutica), ainda assim a mudança produzida pela 

psicoterapia na vida diária do cliente seria obtida primordialmente pela introdução ou 

alteração de regras, quer formuladas pelo terapeuta, quer pelo cliente. 

Já em relação à experiência, vários estudos demonstram que quanto à formação 

de vínculo não há diferenças significativas entre terapeutas experientes e pouco-

experientes (Garfiled, 1995; Dunkle e Friedlander 1996, Prado, 2002; Novaki, 2003). 

Mas a experiência pode ser determinante na forma de como os terapeutas vão estar se 

comportando ao longo das sessões. Hackney e Nye (1977) afirmam que os terapeutas 

iniciantes apresentam excesso de movimentação corporal, abundância de gestos, 

desassossego, grande animação, expressão demasiada, chegando muitas vezes a 
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ponto de dispersar-se. O discurso é caracterizado por emissão de palavras, freqüente 

fluxo verbal compulsivo, além de ser carregado de pormenores e repetições. As 

respostas costumam ser mais longas do que a resposta imediatamente anterior do 

cliente. A velocidade do discurso geralmente é alta, há poucas pausas entre as 

sentenças e o tom de voz usualmente é alto e agudo. O terapeuta principiante apóia-

se firmemente em afirmações de orientação e de confrontação, pulando em seguida 

para conclusões.  

Quanto à história de vida dos clientes, Hayes, Kohlenberg e Melacon (1989) 

afirmam que muitas desordens clínicas envolvem problemas no controle verbal, 

como os quatro a seguir: (a) problemas do cliente na formulação de auto-regras; (b) 

nas regras aprendidas; (c) no não-seguimento de regras; (d) no seguimento excessivo 

de regras.  

Uma pessoa que apresenta problemas na formulação de auto-regras, que é 

rotulada tanto quanto impulsiva, preguiçosa quanto anti-social, imoral, pode ter um 

repertório de seguimento de regras pouco desenvolvido (Hayes & Ju, 1998). Para 

esses autores, auto-regras introduzem novas formas de regulação social propiciando 

maior resistência à extinção ou a conseqüências imediatas, características similares 

às do seguimento de regras enunciadas por outros.  

Desordens na formulação de auto-regras podem ocorrer pelo menos de duas 

formas básicas: a pessoa pode falhar na formulação de regras quando seria vantajoso 

fazê-lo e pode formular regras, mas o faz de maneira imprecisa ou não-realista. De 

acordo com Hayes e Ju (1998), a estratégia terapêutica nesses casos pode ser a de 

ensinar formulação apropriada de regras, ou seja, ensinar o cliente a colocar seu 

comportamento verbal sob controle do contato direto com os eventos vivenciados, 

com suas conseqüências naturais. 

Um outro problema encontrado refere-se às regras formuladas pelo grupo. De 

acordo com Hayes et al. (1989), muitas das regras que guiam nosso comportamento 

são aprendidas de outras pessoas. Problemas podem ocorrer nas práticas de 

formulação de regras da comunidade verbal em geral. Culturas particulares e 

subculturas podem falhar no desenvolvimento de regras adequadas ou podem 

desenvolver regras imprecisas. Por exemplo, uma subcultura religiosa pode 

desenvolver regras verbais sobre cura pela fé que proíbam seus adeptos de procurar 

ajuda médica para doenças que ameacem a vida. Similarmente, uma cultura pode 
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deixar de dar qualquer orientação verbal sobre tópicos importantes de saúde (Hayes 

& cols., 1989). Meyer (no prelo) afirma que nessas situações o terapeuta pode tanto 

procurar na cultura em questão uma melhor formulação de regras, como colocar o 

comportamento do cliente em contato direto com as contingências atuais. 

Podem também ocorrer falhas em seguir regras. É preciso aprender entendê-las 

e segui-las. Sem um repertório de ambos os aspectos do seguimento de regras, 

podem ocorrer padrões desordenados de comportamento. Em certas circunstâncias é 

desejável que regras possam competir efetivamente com os efeitos destrutivos de 

algumas formas de controle imediato por contingências. Por exemplo, a regra “não às 

drogas!” é formulada como uma tentativa de que as pessoas evitem entrar em contato 

com as contingências diretas. Entretanto, mesmo que um adolescente saiba que tomar 

drogas que viciam pode levá-lo a problemas extremamente indesejáveis, as 

contingências sociais imediatas (e.g. aceitação do grupo de amigos) e os efeitos 

imediatos da própria droga podem conduzi-lo a um padrão de vício. Sem um padrão 

suficientemente forte de seguimento de regras, é mais provável que a pessoa tenha 

seu comportamento controlado pelas contingências imediatas, mesmo sendo o 

resultado destrutivo (Hayes & Cols., 1989 apud Meyer, no prelo). 

Para Meyer (no prelo), uma falha importante de seguimento de regras que afeta 

o resultado de psicoterapias é a chamada “resistência” do cliente. Segundo Beutler, 

Molero e Talebi (2002), apesar de não haver consenso sobre a definição de 

resistência, uma possível explicação seria que clientes resistentes são aqueles que 

rejeitam conselhos, falham em agir em seu próprio benefício e não respondem à 

maioria das intervenções que podem ser utilizadas para seu interesse. Esses clientes 

têm sido designados por terapeutas como opositores, reacionários, não-cumpridores, 

intratáveis, não-motivados, resistentes. O comportamento resistente e o colaborador 

podem ter vários determinantes. Um deles é a diretividade do terapeuta (incluindo 

conselhos, perguntas, interpretações, apoio). Beutler et al (2002) realizaram uma 

revisão de 20 estudos que verificaram os efeitos diferenciais da diretividade do 

terapeuta, tendo em vista a resistência dos clientes. Foi constatado que 80% desses 

estudos demonstraram que intervenções diretivas funcionaram melhor entre clientes 

com baixo nível de resistência, enquanto intervenções não diretivas funcionaram 

melhor entre clientes com graus mais altos de resistência, sugerindo que os efeitos da 
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resistência podem ser circundados pelo uso de intervenções não-diretivas e 

autodirecionadas. 

As pesquisas realizadas indicando uma forte correlação entre a resistência do 

cliente e um resultado negativo da terapia e/ou abandono da mesma, e entre a 

resistência do cliente e comportamentos diretivos do terapeuta (Ablon & Jones, 

2002; Beutler, Moleiro & Talebi, 2002; Bischoff & Tracey, 1995) sugerem que o uso 

de estratégias diretivas, tal como a orientação, não deveria estar vinculado apenas à 

linha teórica e à preferência do terapeuta. A história de seguimento de regras e 

instruções do cliente deve ser levada em consideração. Por exemplo, para clientes 

com uma história de dificuldades de seguimento de regras não seria recomendado o 

uso de procedimentos muito estruturados.  

Outras considerações sobre a resistência do cliente a mudanças foram feitas 

por Guilhardi (2002), e sobre o manejo da resistência sob o enfoque analítico-

comportamental, por Cautilli e Connor (2000). Para esses autores, a resistência pode 

ser entendida e, portanto, trabalhada, por meio de análise funcional. Os problemas 

que produzem resistência podem ser cinco: (a) falta de motivação, ou seja, 

reforçamento insuficiente para executar a tarefa ou punição por executá-la, ou 

existência de demasiados obstáculos; (b) tempo insuficiente para praticar a 

habilidade antes de usá-la; (c) necessidade de mais ajuda para implementar a 

habilidade nas condições existentes; (d) a habilidade é uma exigência inédita, que a 

pessoa não precisou fazer antes; (e) a habilidade é complexa demais (Cautilli & 

Connor, 2000). 

Falhas no seguimento de regras têm sido também estudadas sob o tópico de 

adesão a tratamentos. Problemas de adesão ou aderência têm sido preocupação de 

profissionais da saúde e de relevantes pesquisas. Malerbi (2000), ao analisar a 

questão da adesão aos tratamentos médicos, afirmou que o nível de adesão não 

aumentou muito no período de mais de 20 anos de estudos sobre o problema. A 

pesquisadora verificou, em levantamento bibliográfico, que o fator mais importante 

que afeta a adesão é a complexidade do tratamento, ou seja, quanto mais complexo o 

tratamento, menor a adesão . 

Quando nos referimos ao seguimento excessivo de regras, estamos falando de 

comportamentos que podem ser descritos como obsessivos, ansiosos, dependentes, 

insensíveis ou rígidos (Meyer, no prelo). Segundo Hayes e Ju (1998), a estratégia 
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recomendada seria evitar ou diminuir o controle por regras. De fato, em alguns casos, 

uma das funções da terapia tem sido a diminuição do controle exercido por regras, 

uma vez que o comportamento governado por regras nunca apreende de forma 

completa as sutilezas do comportamento controlado diretamente pela experiência. 

Para diminuir o controle pelas regras, entretanto, não basta ter experiência 

suficiente. Algumas regras podem ser apoiadas de maneira generalizada pela 

comunidade verbal de tal forma que a experiência em si pode não sobrepujar os 

efeitos da regra. Há casos, de acordo com a pesquisa básica, nos quais o uso prévio 

da regra pode interferir com o controle de experiências imediatas de tal forma que os 

benefícios subseqüentes da experiência em si são atenuados. Nesses casos, pode ser 

importante considerar o alerta dado por Matos (2001): se um comportamento foi 

instalado e está sendo mantido por conseqüências sociais, mesmo existindo 

conseqüências naturais colaterais, não será suficiente, para o terapeuta, trabalhar com 

conseqüências naturais ao tentar eliminar um comportamento controlado por regras. 

Se for desejável modificar ou afetar um comportamento controlado por regras, pode 

ser preciso mudar a regra (em Meyer, no prelo). 

Quando o controle por regras é indesejável, dois cursos terapêuticos parecem 

disponíveis: evitar controle verbal ou alterá-lo de forma a diminuir os efeitos de 

produção de insensibilidade. O único tipo de regra que é formalmente estimulado é a 

descrição verbal das contingências envolvidas em experiências vividas (Hayes & 

cols, 1989, em Meyer, no prelo). 

Levando-se em consideração o arcabouço teórico apontado nos tópicos acima, 

pode-se então conduzir a pesquisa clínica. 

1.7 A pesquisa Clínica 
Um dos grandes problemas encontrados na literatura sobre processos 

psicoterápicos é a existência de diferenças entre o que se fala sobre terapia e o que de 

fato ocorre. Além da inexatidão dos relatos de atividades terapêuticas, as discussões 

sobre o que acontece em psicoterapia são teóricas e apoiadas em diferentes 

referenciais e diferentes linguagens, o que torna o debate acerca de tais 

procedimentos especialmente difícil. É possível, porém, haver práticas comuns a uma 

cultura terapêutica, que surgem da solução de problemas clínicos e referem-se a 

estratégias comuns a diferentes orientações teóricas (Rodrigues, 1996). De acordo 

com Beitman, Goldfried e Norcross (1989), tanto clínicos quanto pesquisadores há 
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tempos desejam o desenvolvimento de uma teoria de terapia que tenha uma forte 

base empírica. Terapias deveriam ser testáveis, de forma que observadores 

independentes pudessem especificar o que está ocorrendo clinicamente, comunicar a 

outros os fenômenos observados e alcançar algum consenso sobre se houve 

realmente mudança terapêutica. É necessário adotar uma metodologia viável de 

pesquisa para estudar os princípios comuns de mudança terapêutica (Beitman et al., 

1989). 

Em um ambiente de pesquisa, como o da clínica, talvez a melhor forma de se 

conduzir pesquisas empíricas seja observando diretamente o que ocorre dentro das 

sessões, pois isso permite entender quais os processos são responsáveis pelas 

mudanças. Uma forma de se ter essa observação direta seria através da gravação e da 

transcrição de sessões psicoterapêuticas, pois assim seria possível descrever o 

fenômeno. Mas algumas dificuldades são encontradas quando se observa diretamente 

um fenômeno. Uma das dificuldades encontradas, especialmente em pesquisas 

baseadas em observação, é conseguir categorias de análise significativas. A 

utilização de categorias em pesquisa clínica é uma forma descritiva de agrupar 

grandes quantidades de observações em um número pequeno de classes, o que 

facilita na tarefa de relacionar classes diferentes de fenômenos, além de proporcionar 

uma base para novas investigações. Se as categorias são suficientemente 

operacionalizadas, elas permitem que diferentes pessoas cheguem ao mesmo 

resultado, diminuindo a subjetividade do experimentador e zelando, dessa forma, 

pela fidedignidade. O conceito de fidedignidade refere-se à regularidade com que um 

comportamento é detectado, encorajando a credibilidade dos dados (Plutchik, 1975; 

Gewrtz & Gewrtz, 1969; Johnston & Pennypacker, 1993; Kazdin 1978; Cone, 1997). 

Sturmey (1996) afirma que a concordância interobservadores é importante também 

para estabelecer que as definições de categorias de comportamento sejam claramente 

operacionalizadas e possam ser interpretadas similarmente por dois observadores. 

Todavia, nenhum dos relatos dos observadores pode ser exato e, na verdade, em 

pesquisa clínica esta exatidão não é tão esperada. Um instrumento fidedigno pode ou 

não ser exato, sendo assim a fidedignidade freqüentemente apresenta alta validade 

externa e baixíssima ou inexistente validade interna, não sendo possível estabelecer 

relações de causalidade.  
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Após a construção de categorias que sejam descritivas (ou seja, a pesquisa 

clínica adquire um caráter descritivo nos momentos em que ainda não é possível ou 

desejável estabelecer relações de causa-efeito) e que garantam fidedignidade, pode-

se levantar algumas hipóteses de alguns determinantes do comportamento alvo de 

análise. 

As categorias construídas nesta pesquisa tiveram sua formação a partir da 

revisão da literatura sobre regras. Foram criadas quatro categorias: orientação para 

ação específica, orientação para ação genérica, orientação para tarefa e orientação 

para encoberto (ver descrição de categorias no método). As orientações para ação 

específica e orientação para tarefa são orientações que determinam claramente o que 

o cliente deve fazer. Essas orientações podem levar a problemas tais como redução 

na sensibilidade às contingências naturais. Já as orientações para encoberto e para 

ação genérica não descrevem a topografia do comportamento e sim qual objetivo 

deve ser atingido. Tais orientações podem manter a sensibilidade comportamental, 

uma vez que parecem manter o contato com a variabilidade ambiental. 

Mas será que, em sua prática, terapeutas comportamentais usam orientação 

como um instrumento básico de mudança? E, quando orientam, fazem uso de 

procedimentos estruturados e testados empiricamente, como por exemplo, no caso de 

tarefa de casa? Ou comportamentos de produzir mudanças rápidas nas quais a 

ansiedade está relacionada – provavelmente presente em terapeutas pouco-

experientes –, mais que a linha teórica seguida, controla essa classe de 

comportamentos do terapeuta? Clientes também emitem orientações sobre aquilo que 

eles vão fazer fora da sessão terapêutica durante a sessão? Promover auto-orientação 

em vez de orientar diretamente é um comportamento modelado pela relação 

terapêutica e mais provável de ser apresentado por terapeutas experientes?  

Esta pesquisa visa, por meio de observação, descrever o comportamento de 

orientar de terapeutas comportamentais experientes e inexperientes. Este estudo 

apresenta um caráter descritivo, e um delineamento misto (correlacional e de 

levantamento). 
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2 OBJETIVOS 
Verificar: 

a) Se terapeutas comportamentais utilizam a estratégia de orientar seus 

clientes; 

b) Se há diferenças quanto à freqüência de aplicação de orientações por 

terapeutas comportamentais experientes e pouco experientes; 

c) Se há diferenças quanto aos tipos de orientações utilizados por terapeutas 

experientes e pelos pouco experientes; 

d) Se clientes se auto-orientam; 

e) Quais os tipos de auto-orientação mais comuns  

f) Se as auto-orientações aparecem com freqüências diferentes quando se 

comparam clientes de terapeutas experientes e pouco experientes. 
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3 MÉTODO 
3.1 Descrição dos participantes 

Participaram desta pesquisa nove terapeutas, sendo seis pouco experientes 

(T.P.E.) e três experientes (T.E.). Os terapeutas pouco experientes tinham o mínimo 

de dois anos e nove meses de experiência clínica e o máximo de três anos de 

experiência em atendimento clínico e foram divididos em três blocos com base na 

faculdade de graduação e o supervisor em comum. Assim, dois deles eram 

diplomados em uma universidade pública – PR e supervisionados pelo mesmo 

supervisor clínico; outros dois em uma universidade particular - PR tendo o 

supervisor em comum, e os dois restantes formados em uma universidade pública –

SP e supervisionados pelo mesmo supervisor clínico. Quanto aos terapeutas 

experientes o mínimo de tempo de experiência foi de 15 anos e o máximo de 

experiência em atendimento clínico foi de 28 anos.Todos os terapeutas experientes 

realizaram sua graduação em instituições particulares.  

Quanto à pós-graduação dois dos três terapeutas experientes concluíram o 

doutorado, realizando além do atendimento clínico atividades acadêmicas, e apenas 

um terapeuta realizou apenas especializações e manteve-se exclusivamente 

realizando atendimento clínico. Quanto aos terapeutas pouco experientes, três 

estavam, no momento da coleta dos dados da pesquisa, realizando mestrado, dois 

haviam feito especialização e apenas um não havia feito nenhuma pós-graduação.  
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Tabela 1 - Descrição dos terapeutas participantes 
 

A
no

s d
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G
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º t

ot
al

 d
e 

ca
so

s 

C
as

os
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ri
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ça
 

C
as

os
 

A
do

le
sc

en
te

s 

C
as

os
 A

du
lto

s  

T.P.E.1a 2 anos e  
9 meses 

Universidade 
Pública – PR 

Mestrado  
(em andamento) 18 2 6 10 

T.P.E.2a 2 anos e  
9 meses 

Universidade 
Pública – PR 

Especialização 
30 20 0 10 

B
loco A

 

T.P.E.1b 2 anos e  
9 meses 

Universidade 
Particular – PR 

Mestrado 
(em andamento) 

150 
(10)* 1 1 8 

T.P.E.2b 2 anos e  
9 meses 

Universidade 
Particular – PR 

Mestrado  
(em andamento) 45 0 10 35 

B
loco B

 

T.P.E.1c 3 anos Universidade 
Pública – SP 

Várias 
especializações 100 20 30 50 

T.P.E.2c 3 anos Universidade 
Pública – SP --- 25 0 10 15 

B
loco C

 

T.E.D 23 anos Universidade 
Particular – SP 

Doutorado 100 26 9 39 T.E.D. 

T.E.E 15 anos Universidade 
Particular – SP 

Várias 
especializações 350 100 60 190 T.E.E. 

T.E.F 28 anos Universidade 
Particular – SP 

Doutorado 
1400 460 460 480 T.E.F. 

* 150 atendimentos ambulatoriais e 10 atendimentos de psicoterapia em moldes convencionais. 

O número de casos atendido pelos terapeutas experientes variou de 100 a 

1.400, sendo que em todos os casos predominava o atendimento clínico a adultos. Já 

o número de casos atendido por terapeutas pouco experientes variou de 18 a 100. No 

entanto vale ressaltar que o terapeuta pouco experiente 2b atendeu aproximadamente 

150 casos em atendimentos ambulatoriais (atendimentos sem continuidade, tipo de 

aconselhamento – ou seja, apenas algumas sessões enquanto as pessoas recebiam 

tratamento médico). 

Neste estudo participaram 27 clientes, 22 do sexo feminino e apenas cinco do 

sexo masculino. A idade dos clientes variou de 18 a 54 anos, e o estado civil 

predominante foi solteiro (19 clientes), seguido de casados (seis clientes) e 

divorciados (dois clientes).  

Quanto à escolaridade, um cliente tinha feito ensino fundamental, 11 ensino 

médio completo e quatro ensino médio incompleto. Cinco estavam cursando o ensino 

superior, e seis haviam concluído o curso superior. Quanto à situação atual, seis 

clientes estavam, no momento da coleta de dados, desempregados, e nove estavam 

empregados, sete apenas estudavam, dois realizavam estágio sendo apenas um deles 
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remunerado, dois clientes exerciam atividades domésticas e um não possuía 

ocupação alguma.  

A renda familiar da maioria dos clientes estava acima de 1.000 reais por mês 

(18 clientes), nove clientes tinham uma renda familiar abaixo de 1.000 reais.  

Quanto ao tempo, a terapia (na época da coleta de dados) variava de quatro 

meses a quatro anos, sendo que o motivo da procura por terapia em sua maioria não 

correspondia diretamente ao diagnóstico do terapeuta, mas havia uma forte relação, 

por exemplo, o Cliente 2 do Terapeuta Pouco Experiente 1a procurou a terapia com a 

queixa de pânico e teve diagnostico de pânico e depressão. Segundo a avaliação dos 

terapeutas, dez clientes foram considerados motivados a participarem e virem à 

terapia, 15 foram considerados cooperativos, dois desmotivados, e quatro resistentes. 

A avaliação dos terapeutas não era excludente, sendo assim alguns clientes foram 

considerados, por exemplo, motivados e cooperativos.  

Uma maior especificação a respeito de cada cliente é apresentada na tabela 

abaixo. 
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Tabela 2 – Descrição dos clientes participantes dessa pesquisa. Cada Bloco (A,B,C) era formado por dois terapeutas pouco experientes formados na mesma universidade e 
que atendiam três clientes diferentes. 
 

Estado civil Idade Sexo Escolaridade Situação atual 
Renda 
Familiar 

Motivo de 
procura 

Tempo de 
terapia Diagnóstico 

Cliente 
considerado  

Cliente 1 Divorciado 37 anos F Ensino médio Desempregado ≥ 1.000 reais Relacionamento 
conjugal 

1 ano Compulsão sexual, 
abuso de drogas 

Desmotiva-do 

Cliente 2 Solteiro 23 anos F Superior 
incompleto 

Desempregado ≥ 1.000 reais Pânico 1 ano Pânico e depressão Cooperativo e 
motivado 

Cliente 3 Casado 32 anos F Superior 
incompleto 

Desempregado ≤ 1.000 reais Relacionamento 
conjugal 

1 ano e  
4 meses 

Falta de assertividade Cooperativo e 
motivado 

Cliente 1 Solteiro 19 anos M Superior 
incompleto 

Estudante ≤ 1.000 reais Conflito familiar 1 ano e  
6 meses 

Comportamento 
agressivo e déficit  
hab. social 

Resistente 

Cliente 2 Solteiro 18 anos F Ensino médio 
incompleto 

Estudante ≤ 1.000 reais Relacionamento 
interpessoal 

4 meses Déficit hábil. social Cooperativo e 
motivado 

Cliente 3 Solteiro 18 anos F Ensino médio 
incompleto 

Estudante ≤ 1.000 reais Relacionamento 
interpessoal 

5 meses Ansiedade Resistente 

B
loco A

 

Cliente 1 Solteiro 22 anos F Ensino médio Desempregado  ≤ 1.000 reais Indefinido 1 ano Limitações 
decorrentes da dor 
crônica 

Resistente 

Cliente 2 Solteiro 23 anos F Ensino médio Empregado ≥ 1.000 reais Depressão 1 ano Depressão Resistente, 
desmotivado 

Cliente 3 Casado 40 anos F Ensino médio Empregado ≤ 1.000 reais Esclerose 
múltipla 
depressão 

9 meses Depressão Pouco 
motivado 

Cliente 1 Solteiro 19 anos F Ensino médio Desempregado ≤ 1000 reais Transtorno 
bipolar 

1 ano e  
5 meses 

Indefinido Resistente 

Cliente 2 Solteiro 21 anos F Superior Estágio não 
remunerado 

 ≤ 1000 reais Relacionamento 
interpessoal  

1 ano Dificuldade em 
hab.sociais 

Motivado, 
resistente 

Cliente 3 Solteiro 21 anos F Superior Estágio 
remunerado 

≤ 1000 reais Nervosismo, 
irritação. 

1 ano Ansiedade, auto-
estima baixa 

Motivado 

B
loco B
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Tabela 2 – Descrição dos clientes participantes (Continuação) 
 

Estado civil Idade Sexo Escolaridade Situação atual 
Renda 
Familiar 

Motivo de 
procura 

Tempo de 
terapia Diagnóstico 

Cliente 
considerado 

Cliente 1 Solteiro 24 anos M Ensino médio Desempregado ≥ 1.000 reais Tristeza, mal-
estar. 

6 meses Pessimismo Cooperativo 

Cliente 2 Solteiro 33 anos F Superior Empregado ≤ 1000 reais Insônia 1 ano Ansiedade Cooperativo 
Cliente 3 Solteiro 18 anos M Ensino médio Desempregado ≤ 1000 reais Relacionamento 

Interpessoal, 
brigas com a 
mãe. 

8 meses Assertividade Cooperativo 

Cliente 1 Solteiro 19 anos F Ensino médio Sem ocupação  ≥ 1.000 reais Fobia social  1 ano 3 
meses 

Fobia social Cooperativo 

Cliente 2 Casado 29 anos F Ensino 
fundamental 

Empregado ≤ 1000 reais Medo da cesárea 6 meses TOC Cooperativo 

Cliente 3 Casado 54 anos F Ensino médio 
incompleto 

Do lar ≥ 1.000 reais  Depressão 2 anos e  
6 meses 

Depressão e fobia Cooperativo 

B
loco C
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Tabela 2 – Descrição dos clientes participantes (Continuação) 
 

Estado civil Idade Sexo Escolaridade Situação atual 
Renda 
Familiar 

Motivo de 
procura 

Tempo de 
terapia Diagnóstico 

Cliente 
considerado 

Cliente 1 Solteiro 30 anos M Superior Empregado ≤ 1.000 reais Relacionamento 
problemáticos 

4 meses Relacionamento 
interpessoal 

Cooperativo e 
motivado. 

Cliente 2 Solteiro 34 anos F Superior 
incompleto 

Empregado ≥ 1.000 reais indefinido 3 anos Relacionamento 
Interpessoal, 
Ansiedade, entre 
outros  

Cooperativo e 
motivado 

Cliente 3 Divorciado 29 anos F Superior Empregado ≥ 1.000 reais Problemas 
maritais 

2 anos e 4 
meses 

Relacionamento 
Interpessoal, 
dependência 
financeira dos pais 

Cooperativo e 
motivado 

T
E

D 

Cliente 1 Solteiro 18 anos F Ensino médio Estudante ≥ 1.000 reais Pânico 4 anos Pânico e agorafobia Cooperativo 
Cliente 2  Casado 43 anos F Ensino médio Do lar ≤ 1000 reais Ansiedade 

generalizada e 
hipocondria 

3 anos Hipocondria e fobia Cooperativo 

Cliente 3 Solteiro 25 anos F Superior Empregado ≤ 1000 reais Ansiedade 1 ano e 6 
meses 

Ansiedade Cooperativo 

T
E

E
 

Cliente 1 Casado 35 anos F Ensino médio Empregado ≤ 1000 reais Problemas 
conjugais , auto-
estima baixa, 
assertividade 

2 anos Depressão moderada Motivado 

Cliente 2 Solteiro 18 anos F Ensino médio 
incompleto 

Estudante ≤ 1000 reais Ansiedade 6 meses Ansiedade , obesidade, 
disfluência 

Motivado, 
cooperativo 

Cliente 3 Solteiro 33 anos M Superior 
incompleto 

Estudante ≤ 1000 reais Desorganização 1 ano e 6 
meses 

Relacionamento 
interpessoal, 
dificuldade na fala e 
nos critérios de 
relacionamento 
homem-mulher 

Motivado, 
resistente. 

T
E

F 
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3.2 Procedimento de Coleta de Dados 
Solicitou-se aos terapeutas comportamentais experientes e pouco experientes 

gravações de três sessões com três diferentes clientes com queixas aleatórias. O 

tempo de gravação de cada sessão seria de uma hora. O número de três sessões foi 

escolhido por ser o mínimo necessário para indicar qualquer tendência dos 

resultados.  

Redigiu-se um documento de consentimento informado (Anexo 1) no qual se 

pediu a autorização dos clientes para a gravação das sessões e para a sua utilização 

como dados de pesquisa. Esse documento também continha todos os esclarecimentos 

necessários quanto às pessoas autorizadas a manusearem o material produzido e ao 

sigilo das informações e de qualquer tipo de identificação do cliente. Um documento 

de consentimento informado semelhante ao do cliente foi entregue ao terapeuta 

(Anexo 2).  

Além desses consentimentos foi enviado um questionário para os terapeutas no 

qual eram solicitadas informações a respeito da formação do terapeuta (onde realizou 

a graduação, se fez curso de aprimoramento, especialização e pós-graduação, número 

de casos atendidos e explicitação das dificuldades nos casos atendidos) e 

informações gerais a respeito do cliente (idade, escolaridade, motivo de procura da 

terapia, diagnóstico, tempo de terapia e o tipo de cliente: cooperativo, resistente, 

motivado, desmotivado etc.) (Anexo 3). 

As sessões não foram as iniciais, para que o terapeuta já conhecesse seu cliente 

e o processo de modelagem mútua dos comportamentos já tivesse ocorrido pelo 

menos em parte. Essa exigência deveu-se à pequena possibilidade de haver 

orientações nas primeiras sessões, já que o início da terapia é uma fase 

predominantemente de coleta de dados e de estabelecimento de vínculo.  

Após as gravações das sessões, o material foi entregue ao pesquisador para 

transcrição das fitas e numeração seqüencial das falas dos terapeutas e clientes e 

posteriormente foi realizada a categorização. As medidas tomadas neste estudo 

foram: contagem do número de palavras emitidas pelos terapeutas na sessão, a 

contagem do número de palavras em falas contendo orientação (aqui foram 

considerados os trechos que continham orientação) e contagem de orientações; 

contagem do número de palavras do cliente, contagem do número de palavras em 

falas contendo auto-orientação (aqui foram considerados trechos que continham 
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auto-orientação) e contagem de auto-orientações. Foi considerado o trecho de falas 

que continham orientação ou auto-orientação quando o conteúdo da fala estava 

ligado à orientação ou à auto-orientação. Se na mesma fala outro tema fosse 

introduzido, essas palavras não eram contadas, ou, ainda, se uma outra orientação 

aparecesse, duas orientações eram contadas (no tópico a seguir será apresentada a 

definição destas categorias). 

A seguir apresenta-se um quadro-resumo das medidas tomadas neste estudo: 

 
Tabela 3. Medidas tomadas neste estudo 

Terapeuta (medidas) Cliente (medidas) 

N.º de palavras emitidas por sessão N.º de palavras emitidas por sessão 
N.º de palavras emitidas em falas 
contendo orientação (orientações novas3, 
mais repetições, continuação). 

N.º de palavras emitidas em falas 
contendo auto-orientação (auto-
orientações novas, mais repetições, 
continuação). 

N.º de orientações N.º de auto-orientações 
 N.º de cada subtipo da orientação N.º de cada subtipo da auto-orientação 

 

O número de falas com orientações e de subtipos de orientações foram 

contados. Comparou-se a ocorrência de falas com orientações de terapeutas 

experientes e pouco experientes, assim como a ocorrência de orientações do cliente a 

si próprio. 

Para a realização do teste de fidedignidade, foram entregues nove sessões (uma 

de cada terapeuta) escolhidas aleatoriamente (10% da amostra) para um juiz e foi 

pedido que este realizasse as categorizações das sessões. Foram comparados os 

seguintes pontos: número seqüencial da fala do terapeuta, número de palavras nas 

falas com orientação, categorização da orientação, número da fala do cliente, número 

de palavras nas falas com auto-orientação e categorização das auto-orientações. 

3.3 Análise Estatística 
Após o tratamento dos dados coletados, realizou-se a análise estatística. Foram 

utilizados dois testes paramétricos de comparação estatística: a ANOVA – Análise de 

Variância e o Teste de Igualdade de Duas Proporções. Além desses testes, utilizou-se 

                                                 
3 Orientações novas e Auto-orientações novas eram as orientações que apareciam pela primeira 

vez, ou seja inéditas. 
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também uma análise descritiva, o Intervalo de Confiança.  Pelos testes pode-se 

proceder às comparações entre terapeutas experientes e pouco experientes. O teste 

Intervalo de Confiança foi usado para se observar a fidedignidade dos dados. 

3.4 Instrumentos 
Os instrumentos utilizados neste trabalho foram: fitas gravadas das sessões, 

transcrição das sessões, categorias dos tipos de orientação e duas folhas de registro.  

Categorias: 

Qualquer descrição do comportamento com atribuição explícita ou implícita 

das conseqüências da ação do ouvinte, dadas para que: 

1.  Para que o cliente se comporte da forma indicada em seu cotidiano – 

Orientação para ação (OA)  

Ex1: “Quando você se sentir deprimido, mesmo sem vontade vá lavar sua 

louça, limpar a casa, trabalhar, fazer suas coisas..., até suas obrigações e as coisas 

que você realmente gosta de fazer... Mesmo que, vamos supor, você adore ouvir 

música e não esteja com vontade agora por causa da depressão. Mesmo assim, vá 

...” (OA) 

Ex2: “... Você deveria falar sobre o que sente quando ele chega em casa tarde, 

não é? ...” (OA) 

(A entonação ou pontuação da frase não é o que determina se a fala é ou não 

orientação. As orientações podem aparecer em frases afirmativas, exclamativas ou 

interrogativas). 

As orientações também podem ser específicas ou genéricas.  

Por orientação específica (E) entende-se a orientação que especifica a 

topografia do comportamento a ser desenvolvido. Descreve ações. Só é considerada 

orientação do tipo específico quando a topografia for bem especificada. 

Na orientação para ação específica a orientação já diz a ação terminal.  

Ex: “Tente falar para o seu marido que não quer ir à festa do banco...” (OAE) 

O exemplo acima mostra uma orientação para ação específica, pois descreve as 

ações a serem feitas.  

Por orientação genérica (G), entende-se a orientação que não indica a ação que 

deverá ser executada, e sim qual o resultado a ser atingido com qualquer topografia 

de comportamento.  
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Na orientação para ação genérica hipotetiza-se que a mesma tenha um efeito 

diferente da ação específica, uma vez que a ação final não é explicitada. Isto 

resolveria a questão da insensibilidade às contingências naturais, pois existe um 

corpo da literatura muito forte (citado na introdução) dizendo que quando há 

variabilidade, há um maior contato com as contingências. 

Ex: “...mas enfim, faça coisas que você goste, tente estar sempre, cada vez 

mais recheando a tua vida de coisas legais”. (OAG) 

O exemplo acima mostra uma orientação para ação genérica, pois não 

especifica a forma de se atingir a conseqüência. 

2. Para que o cliente reflita sobre um tema proposto ou observe suas ações e 

pensamentos – Orientação para Encobertos (OE) 

Esta categoria é composta por um comportamento (por exemplo, pensar sobre 

algo) que facilitaria um outro. O efeito esperado não é o comportamento terminal 

aberto que solucionaria o problema. 

Ex1: “Você disse que você é muito consumista, tem muitas ambições... Mas 

você também falou que era feliz quando vivia em uma cidade do interior, onde as 

pessoas eram mais simples... Você brincava no barro e outras coisas... Eu acho que 

você deveria pensar no que realmente é importante para você... Qual a importância 

dos valores materiais e de uma vida mais simples... Isso fica para você pensar em 

casa, tá bom?” (OE). 

Ex2: “Não seria interessante você pensar nas implicações que teria contar ou 

não contar o que aconteceu para o seu noivo?” (OE). 

Ex3: “Preste atenção nos pensamentos que te ocorrem quando você briga com 

seu chefe, tá bom?...” (OE). 

3. Para que execute uma tarefa proposta – Prescrição de tarefa (OT) 

Esta categoria tende a ser diretiva, específica, tende a dizer o que deve ser 

feito. Segundo a literatura existem algumas técnicas baseadas em tarefa que são 

eficazes. O resultado não é a ação, é um meio para chegar a um objetivo pré-

determinado pelo procedimento. 

Ex1: “Essas aqui são as folhas que você poderia estar preenchendo (...) Eu 

estava pensando que seria interessante nós escolhermos duas ordens que você 

costuma dar durante o dia para o seu filho (...) duas ordens que você gostaria de 

estar averiguando todo dia e para a gente estar trabalhando em cima (...)”. (OT) 
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Ex2: “Vamos tentar descobrir o que pode estar provocando as suas dores de 

cabeça. Para isso, anote durante a semana as coisas que aconteceram nos dias em 

que você sentir essas dores”. (OT)  

 

 Os critérios para análise da fala do terapeuta referentes às orientações foram 

avaliados da seguinte forma: foram registrados o número das falas contendo partes 

da orientação ou repetições da orientação e o número de palavras em falas com 

orientação. 

Observação: Foi considerada a orientação final para efeitos de categorização.  

Exemplo retirado da transcrição das falas do terapeuta numa sessão: 

T141: “Se a gente pensar num objetivo um pouco maior...” 

T142: “A tua liberdade, a tua autonomia pra fazer as coisas...” 

T147: “Né, assim, mais imediato, conseguir um objetivo. É... tem que ter um 

começo procê começar essa autonomia, né?” 

Até esse momento, pode-se categorizar estas falas como: 

OAG (orientação genérica para ação). 

A ação não é especificada, mas sim o objetivo a ser atingido (autonomia). 

N.º de orientações: 1; N.º de falas com orientações: 3 

Continuando a fala T147: “Você acha que escovar o dente é um objetivo muito 

pesado?” 

T148: “Começar por isso?” 

T149: “Você acha que é um começo legal? Que tal a gente tentar? Você 

começar, mas é nesse esquema que eu te falei: não na hora de sair de casa, nem na 

hora de dormir.” 

Aqui há especificação da orientação: escovar os dentes num momento fácil, de 

alta probabilidade de ocorrência. 

Trata-se, então, de OT (orientação para uma tarefa). A orientação para a ação 

genérica tomou forma de tarefa, com programação e passos, além de ser específica – 

não mais autonomia, em geral, mas escovar dentes, em particular.  

As falas T150 e T151 contêm continuação da explicação da tarefa. 

Portanto: 

N.º de orientações novas: 1; N.º de falas com orientações: 7; N.º de palavras 

em falas contendo orientação: 85 
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Obs.: Optou-se por contabilizar o número de palavras de terapeutas e clientes, 

assim como o número de palavras em falas com orientação e em falas com auto-

orientação nas sessões, por se considerar esta uma forma mais transparente de 

observar o quanto das sessões era realmente utilizado para a estratégia de orientar. 

Exemplo: se for contado apenas o número de orientações em uma sessão, pode-se 

dizer que em uma sessão foram encontradas 3 orientações, já quando contamos o 

número de palavras pode-se dizer que o terapeuta falou em uma sessão 7.000 

palavras e 400 palavras faladas por ele foram utilizadas em falas com orientação. A 

proporção de orientação em relação ao número de palavras proferidas pelo terapeuta 

torna-se mais clara. 

Estas mesmas categorias foram aplicadas as auto-orientações emitidas pelos 

clientes. 

Folhas de registro: 

Uma folha de registro (Anexo 4), contendo a identificação do terapeuta, do 

cliente e do pesquisador, foi dividida em três colunas. Na primeira, constou o número 

da fala do terapeuta que continha orientação; na segunda,foi transcrita a parte da fala 

com orientação; na terceira, foi feita a categorização da orientação. 

Uma folha de registro (Anexo 5) semelhante à usada para a categorização das 

orientações do terapeuta foi utilizada para a auto-orientação do cliente. Também foi 

dividida em três colunas: na primeira constou o número da fala do cliente que 

continha auto-orientação; na segunda, a parte da fala com auto-orientação; e na 

terceira, a categorização da auto-orientação. 

3.5 Delineamento de Pesquisa 
O delineamento de pesquisa visou a observar quais variáveis afetam o 

comportamento do terapeuta ao orientar. Quatro variáveis foram levantadas: 

formação comportamental, cliente, experiência e flutuação intra-sessão.  

A pesquisa foi um estudo descritivo misto, uma vez que foram respondidas 

questões de delineamento de levantamento e de delineamento correlacional. O 

delineamento descritivo pode ser apresentado de duas formas: delineamento de 

levantamento e delineamento correlacional. Tanto o delineamento de levantamento 

quanto o delineamento correlacional possuem altíssima validade externa, refletindo 

corretamente a realidade, ao mesmo tempo em que praticamente não possuem 

validade interna, desfavorecendo a revelação de relações de causa-efeito (Selltiz, 
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Wrightsman & Cook, 1987). Ao se comparar terapeutas iniciantes e experientes no 

uso do recurso de orientação para produção de mudanças terapêuticas, o estudo é 

correlacional. Ao se identificar o tipo de orientação utilizada, o estudo é de 

levantamento.  

Quanto ao tipo de formação comportamental, terapeutas com pouca 

experiência foram divididos em três blocos de forma que dois terapeutas de cada 

bloco tivessem cursado a mesma faculdade e tido o mesmo supervisor, o que 

permitiu um controle das diferenças de formação, posto que a área de terapia 

comportamental não é monolítica, sólida e unidirecional em sua condução. Todavia, 

nesta pesquisa todos os terapeutas participantes se denominaram psicoterapeutas 

comportamentais radicais.  

Procurou-se controlar parcialmente a variável cliente (características do 

cliente), selecionando-se três clientes diferentes para cada terapeuta, ou seja, pode-se 

verificar se orientar era uma estratégia do terapeuta com qualquer cliente ou se 

dependia do cliente.  

A variável flutuação intra-sessões poderá ser constatada ao se comparar os 

desempenhos do terapeuta e do cliente no decorrer de três sessões, podendo-se assim 

verificar se o comportamento é estável ou se flutua conforme as sessões dependendo 

do tema abordado, por exemplo. 

O número de três sessões com três diferentes clientes foi escolhido por ser o 

mínimo para indicar qualquer tendência dos resultados.  

Já a variável experiência foi controlada selecionando-se terapeutas experientes 

e terapeutas com pouca experiência. Dessa forma, foi possível verificar se a 

experiência influencia na emissão de orientações.  

4 ASPECTOS ÉTICOS 

Tanto os terapeutas como os clientes receberam um termo de consentimento 

(Anexos 1 e 2) contendo todos os esclarecimentos necessários sobre os objetivos 

deste projeto antes da gravação das sessões. Nesse esclarecimento, ficou claro que 

somente os pesquisadores do grupo de pesquisa da Profa. Dra. Sonia Beatriz Meyer 

manuseariam o material. Os clientes e terapeutas que concordaram em participar da 

pesquisa assinaram o termo de consentimento para que fosse possível gravar as 

sessões e realizar as categorizações e posterior análise dos resultados. Algumas 
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exigências foram respeitadas, por exemplo, um cliente pediu que as transcrições de 

suas sessões não fossem realizadas por estudantes de psicologia. Foi então 

encontrada uma pessoa de outra área para a realização das transcrições.  

A pesquisadora comprometeu-se a divulgar os resultados da pesquisa na forma 

de dissertação de mestrado e de divulgações científicas. 

5 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

A maior dificuldade encontrada foi na fase de seleção dos terapeutas 

participantes, pois os participantes contatados mostravam-se receosos em participar, 

principalmente porque as sessões seriam gravadas. As argumentações mais 

freqüentes eram de que eles não ficariam à vontade para gravar, se sentiriam 

invadidos, ou seus clientes não concordariam. Alguns terapeutas chegaram até a 

mencionar que não consideravam ético esse tipo de pesquisa. Mas a maior oposição 

foi demonstrada pelos terapeutas pouco experientes. A hipótese levantada para essa 

reação é de que, talvez, por estarem iniciando suas atividades como clínicos, os 

terapeutas pouco experientes estariam mais sensíveis e preocupados com possíveis 

críticas em relação a seus atendimentos. Fica evidente que pesquisas que visam a um 

entendimento do processo terapêutico utilizando gravações não são uma prática 

comum em nossa comunidade científica.  

Após aceitarem participar da pesquisa, o pesquisador deparou-se com a 

dificuldade de receber as gravações das sessões, pois os terapeutas participantes se 

esqueciam de enviá-las ou preferiam conferir a gravação anteriormente ao envio, o 

que acarretava atrasos. As sessões já gravadas foram enviadas com um atraso de 

cinco meses a um ano do prazo estipulado pelo pesquisador. A transcrição das 

sessões também foi uma tarefa difícil. Já se esperava que o tempo exigido fosse 

grande, pois a atividade de transcrever é um trabalho manual e demorado. Mas a 

maior dificuldade encontrada aqui se referiu à qualidade de som das fitas a serem 

transcritas. A maioria das sessões foi gravada com gravadores comuns ou em vídeo. 

Apenas um terço das sessões foi gravado com um gravador digital (comprado com a 

reserva técnica da Fapesp), mas mesmo assim a acústica não foi boa. O problema é 

sério uma vez que o tempo gasto para se transcrever uma fita dobra ou triplica, 

podendo muitas vezes, tornar-se inviável.  
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6 RESULTADOS  

Os resultados apresentados são referentes a três blocos de terapeutas pouco 

experientes (Bloco A, Bloco B e Bloco C) e a três de terapeutas experientes 

(Terapeuta Experiente D, Terapeuta Experiente E e Terapeuta Experiente F). 

A figura abaixo é a representação esquemática da amostra da pesquisa. Os 

Terapeutas Pouco Experientes receberam as seguintes nomenclaturas: T.P.E.1.a. e 

T.P.E. 2.a – Bloco A; T.P.E.1.b e T.P.E. 2.b – Bloco B; e T.P.E.1c e T.P.E.2c – 

Bloco C. Já os Terapeutas Experientes receberam a seguinte nomenclatura: T.E.D , 

T.E.E e T.E.F.   

 

 
C1 S1 S2 S3  C2 S1 S2 S3 C3 S1 S2 S3     C1 S1 S2 S3  C2 S1 S2 S3 C3 S1 S2 S3  C1 S1 S2 S3  C2 S1 S2 S3  C3 S1 S2 S3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 S1 S2 S3            C1 S1 S2 S3                 C1 S1 S2 S3              C1 S1 S2 S3                  C1 S1 S2 S3            C1 S1 S2 S3 
C2 S1 S2 S3            C2 S1 S2 S3                 C2 S1 S2 S3              C2 S1 S2 S3                  C2 S1 S2 S3            C2 S1 S2 S3 
C3 S1 S2 S3            C3 S1 S2 S3                 C3 S1 S2 S3              C3 S1 S2 S3                  C3 S1 S2 S3            C3 S1 S2 S3 

 

Figura 1 - Representação esquemática da amostra da pesquisa 

 

Os dados coletados foram submetidos à análise estatística. Foram utilizados 

dois testes paramétricos de comparação estatística: a ANOVA (e seu complemento – 

teste de Tukey) e o TESTE DE IGUALDADE DE DUAS PROPORÇÕES. Realizou-se 

também uma análise descritiva utilizando-se o INTERVALO DE CONFIANÇA (ver 

explicação no Anexo 6). O nível de significância definido para este trabalho foi de 

0,05 (5%).  

A primeira comparação realizada foi em relação à verificação de possíveis 

diferenças quanto ao desempenho de terapeutas pouco experientes. Primeiramente 
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verificou-se se os terapeutas pouco experientes formados pela mesma universidade e 

com o supervisor clínico em comum possuiam um desempenho similar. A tabela a 

seguir se refere aos terapeutas do Bloco A (Terapeuta Pouco Experiente 1a e 2a).  

Tabela 4 - Análise de dados Bloco A  

Nº de Palavras do 
Terapeuta 

Nº de Palavras dos 
Clientes 

Nº de Palavras em 
Falas com 
Orientação 

Nº de Palavras em 
Falas com Auto-

Orientação Bloco A 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
Média 3.779,11 2.685,78 6.541,67 4.281,44 218,67 381,78 36,89 9,67 
Mediana 3.042 2.610 7.205 3.173 199 208 26 0 
Desvio Padrão 1.952,11 973,20 1.442,60 3.275,38 197,80 376,16 46,84 20,17 
Tamanho 9 9 9 9 9 9 9 9 
p-valor 0,152 0,076# 0,266 0,129 

 

Os resultados sugerem que os Terapeutas Pouco Experientes desse Bloco A 

possuem um desempenho similar, pois não existe em média diferença significativa 

do número de palavras proferidas pelos terapeutas em falas com orientação ao longo 

das sessões com seus diferentes clientes. Já quanto ao número de palavras em falas 

com auto-orientação não há em média diferenças significativas entre os clientes dos 

dois terapeutas. É interessante observar que quanto ao número de palavras proferidas 

pelos clientes os resultados mostram que não há em média uma diferença 

significativa, mas como o p-valor está próximo do limite de aceitação, essa diferença 

tende a ser significativa, ou seja, os clientes do Terapeuta Pouco Experiente 1a são 

em média mais falantes que os clientes do Terapeuta Pouco Experiente 2a. 

Quanto ao Bloco B (Terapeuta Pouco Experiente 1b e 2b), em relação ao 

número de palavras em falas com orientação pode-se observar na tabela que o 

Terapeuta Pouco Experiente 2b emite em média um maior número de palavras em 

falas com orientações que o Terapeuta Pouco Experiente 1b, mas essa diferença não 

chega a ser significativa. Pode-se dizer que há uma tendência à diferença, pois o p-

valor está muito próximo do limite de aceitação. Já em relação à auto-orientação, 

verifica-se a existência de uma diferença média estatisticamente significante. Essa 

diferença significativa também é encontrada no número de palavras proferidas pelos 

clientes dos diferentes terapeutas, no entanto não há diferenças significativas entre o 

número de palavras proferidas pelos diferentes terapeutas. Percebe-se que o Bloco B 

não se apresentou de forma tão homogênea quanto os demais blocos, sugerindo 

assim que os terapeutas podem ter tido desempenhos similares, mas seus clientes 
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parecem comportar-se ao longo das sessões de forma diferenciada. Os clientes do 

Terapeuta Pouco Experiente 2b são em média significativamente mais falantes e se 

auto-orientam significativamente mais que os clientes do Terapeuta Pouco 

Experiente 1b. Maiores comentários são apresentados na discussão. 

Tabela 5 – Análise de dados Bloco B 

N.º de Palavras do 
Terapeuta 

N.º de Palavras do 
Cliente 

N.º de Palavras em 
Falas com Orientação 

N.º de Palavras em 
Falas com Auto-

Orientação Bloco B 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
Média 1.540,00 1.598,11 3.217,11 5.450,00 97,00 210,11 1,67 36,00 
Mediana 1.441 1.584 3.107 5.654 94 200 0 35 
Desvio Padrão 474,82 373,34 766,73 1.331,46 86,05 136,86 5,00 38,87 
Tamanho 9 9 9 9 9 9 9 9 
p-valor 0,777 <0,001* 0,052# 0,018* 
 

A Tabela a seguir refere-se à comparação dos terapeutas do Bloco C 

(Terapeuta Pouco Experiente 1C e Terapeuta Pouco Experiente 2c) 

Tabela 6 -  Análise de dados Bloco C 

N.º de Palavras do 
Terapeuta 

N.º de Palavras do 
Cliente 

N.º de Palavras em 
Falas com Orientação 

N.º de Palavras em 
Falas com Auto-

Orientação Bloco C 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
Média 3.272,33 3.948,78 5.628,89 5.721,11 219,00 271,00 42,89 33,56 
Mediana 3.335 4.208 5.843 5.845 149 279 0 13 
Desvio Padrão 890,54 1.126,23 1.164,94 1.222,84 147,55 207,24 76,33 38,91 
Tamanho 9 9 9 9 9 9 9 9 
p-valor 0,177 0,872 0,548 0,748 

 

Este bloco apresentou o resultado mais homogêneo que os demais blocos. Não 

houve diferença estatisticamente significante em nenhuma das variáveis estudadas. A 

média do número de palavras proferidas pelos terapeutas em falas com orientação foi 

similar, não apresentando diferença significativa, o mesmo ocorrendo para o número 

de palavras proferidas pelos terapeutas. Os clientes dos Terapeutas Pouco 

Experientes 1c e 2c apresentaram em média um comportamento similar quanto ao 

número de palavras em falas com auto-orientação, não havendo diferenças 

significativas. O mesmo ocorreu quando se observou a média do número de palavras 

dos clientes. 
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Na Figura 2 foi feita a comparação entre a média de orientações e auto-

orientações emitidas pelos terapeutas dos diferentes blocos e com seus respectivos 

clientes. 
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Figura 2 - Média do número de palavras em falas com orientação dos Terapeutas Pouco Experientes 1 
e 2 do Bloco A, B e C e auto-orientação dos clientes dos Terapeutas Pouco Experientes 1 e 2 do Bloco 
A, B e C. 

 

A Figura 2 mostra que os Terapeutas Pouco Experientes dos Blocos A e C 

apresentaram freqüências que em média são similares em relação à emissão da 

orientação, o mesmo ocorrendo para a auto-orientação emitida pelos seus clientes. 

Não há diferenças significativas entre os Terapeutas 1 e 2 dos Blocos A e C. Já no 

Bloco B encontram-se diferenças significativas entre o Terapeuta Pouco Experiente 

1b e 2b. O Terapeuta Pouco Experiente 2b orienta em média mais seus clientes e 

seus clientes se auto-orientam em média mais que os clientes do Terapeuta Pouco 

Experiente 1b. Maiores discussões serão realizadas posteriormente. 

Considerou-se interessante realizar uma comparação entre os desempenhos de 

terapeutas poucos experientes dos diferentes blocos, com o intuito de observar se 

havia diferença entre a formação nas diferentes universidades. 
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Tabela 7– Análise de dados dos Blocos A,B e C 

Universidades Média Mediana Desvio 
Padrão Tamanho p-valor 

Bloco A 3.232,44 2.865 1.598,57 18 
Bloco B 1.569,06 1.533 415,43 18 N.º de Palavras do 

Terapeuta 
Bloco C 3.610,56 3.482 1.044,61 18 

<0,001* 

Bloco A 5.411,56 5.905 2.716,64 18 
Bloco B 4.333,56 4.123 1.559,06 18 N.º de Palavras do 

Cliente 
Bloco C 5.675,00 5.844 1.159,56 18 

0,097# 

Bloco A 300,22 205 303,39 18 
Bloco B 153,56 126 125,24 18 

N.º de Palavras em 
Falas com 
Orientação Bloco C 245,00 197 176,56 18 

0,129 

Bloco A 23,28 0 37,68 18 
Bloco B 18,83 0 32,17 18 

N.º de Palavras em 
Falas com Auto-

Orientação Bloco C 38,22 9 58,97 18 
0,398 

 

Os resultados apontam que há diferenças em média significativas entre o 

número de palavras proferidas pelos terapeutas das diferentes universidades. No 

entanto quanto ao número de palavras em falas com orientação não há diferença 

significativa. É interessante então mostrar nas tabelas a seguir somente os p-valor de 

todas as comparações duas a duas, para que se possa determinar qual é a amostra da 

universidade destoante. 

Tabela 8 - Comparação do número de palavras dos terapeutas dos diferentes blocos 

Nº de Palavras do Terapeuta Bloco A Bloco B 
Bloco B <0,001*  
Bloco C 0,442 <0,001* 

p-valores 

 

Os resultados sugerem que os terapeutas representantes do Bloco B parecem 

ter uma formação destoante dos terapeutas do Bloco A e C, pois ao comparar-se a 

média dos números de palavras proferidas pelos terapeutas do Bloco B com o Bloco 

A e C, há diferenças significativas. 

A Figura 3 a seguir é representação visual dessa comparação. 
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Figura 3 - Média do número de palavras de terapeutas e clientes de diferentes universidades. Cada 
bloco (A, B e C) representa terapeutas formados por uma universidade. 

 

Nesta figura percebe-se que os terapeutas do Bloco B são em média menos 

falantes que os terapeutas dos Blocos A e C, sendo essa diferença significativa. Já os 

clientes dos terapeutas do Bloco B também são em média menos falantes, no entanto 

essa diferença não chega a ser significativa. 

A Figura 4 mostra a comparação entre a média dos terapeutas dos diferentes 

blocos para o número de palavras em falas com orientação e auto-orientação. 
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Figura 4 -  Média do número de palavras em falas com orientação de terapeutas dos diferentes blocos 
e a média do número de palavras em falas com auto-orientação de clientes dos diferentes blocos. Cada 
bloco (A, B e C) representa terapeutas formados por uma universidade.  
 

A Figura 4 mostra que em média não há diferenças significativas entre os 

terapeutas pouco experientes dos diferentes blocos das diferentes universidades em 

relação ao número de palavras em falas com orientação. Também não há diferenças 

em média significativas em relação à auto-orientação emitida pelos clientes. A figura 

mostra que os terapeutas do bloco B orientaram em média menos seus clientes em 

relação aos terapeutas do Bloco A e C. Os terapeutas que em média mais orientaram 

seus clientes foram os terapeutas do Bloco A. Quanto à auto-orientação em média os 

clientes do Terapeuta do Bloco C foram os que mais se auto-orientaram, seguidos 

dos clientes dos terapeutas do Bloco A e B. 

Foi feita uma comparação entre os terapeutas experientes (Terapeuta 

Experiente D, Terapeuta Experiente E e Terapeuta Experiente F). 



 45

Tabela 9 - Comparação entre os Terapeutas Experientes D, E e F., quanto a média do número de 
palavras emitidas pelo terapeuta e  pelo cliente, assim como o número de palavras em falas com 
orientação dos terapeutas e número de palavras em falas com orientação dos clientes. 

Experientes Média Mediana Desvio 
Padrão Tamanho p-valor 

Experiente D 1.934,89 1.920 927,06 9 
Experiente E 2.463,11 2.538 1.023,02 9 Nº de Palavras do 

Terapeuta 
Experiente F 2.459,33 2.244 906,13 9 

0,414 

Experiente D 6.625,56 6.421 2.247,25 9 
Experiente E 5.290,67 5.761 1.394,38 9 Nº de Palavras do 

Cliente 
Experiente F 2.509,67 2.445 968,02 9 

<0,001* 

Experiente D 288,33 139 350,58 9 
Experiente E 582,44 442 421,27 9 

Nº de Palavras em 
Falas com 
Orientação Experiente F 225,67 223 216,30 9 

0,079# 

Experiente D 182,44 175 173,59 9 
Experiente E 15,00 0 20,51 9 

Nº de Palavras em 
Falas com Auto-

Orientação Experiente F 43,56 6 72,52 9 
0,007* 

 

Quanto ao número de palavras proferidas em média pelos terapeutas em falas 

com orientação não houve diferença significativa nas sessões dos terapeutas 

Experientes D, E e F, o mesmo ocorrendo para o número de palavras proferidas pelos 

terapeutas. Mas houve diferença estatisticamente significante do número de palavras 

em falas com auto-orientação dos clientes, o mesmo ocorrendo para a média do 

número de palavras proferidas pelos clientes. Na tabela acima percebe-se que os 

terapeutas experientes não apresentaram diferenças significativas quanto à média do 

número de palavras em falas com orientação, mas vale ressaltar que o Terapeuta 

Experiente E orientou mais seus clientes que os Terapeutas Experientes D e F. 

Quanto aos clientes, percebe-se que os clientes do Terapeuta D são em média mais 

falantes que os clientes dos demais terapeutas e são estes (clientes do Terapeuta 

Experiente D) os clientes que mais se auto-orientam também. Maiores discussões 

serão realizadas posteriormente. 

A figura 5 ilustra a média do número de palavras em falas com orientação dos 

terapeutas experientes e a média do número de palavras em falas com auto-

orientação dos clientes dos terapeutas experientes. 
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Figura 5 - Média do número de palavras proferidas em falas com orientação pelos terapeutas 
experientes e a média do número de palavras proferidas em falas com auto-orientação pelos clientes 
dos terapeutas experientes. TED refere-se ao Terapeuta Experiente D; TEE ao Terapeuta Experiente E 
e TEF ao Terapeuta Experiente F.  
 

A Figura 5 mostra que o Terapeuta Experiente E (TEE) apresenta um maior 

número de palavras em falas com orientação que os demais terapeutas, mas essa 

diferença não chega a ser significativa, mostra apenas que há uma tendência a ser 

significativa. Os clientes do Terapeuta Experiente D se auto-orientam 

significativamente mais que os clientes dos terapeutas E e F. 

Para determinar qual o terapeuta que apresenta diferença, fez-se uma 

comparação múltipla de Tukey, ou seja, todos os terapeutas foram comparados dois a 

dois. Dessa forma, na Tabela 9 se mostram os p-valor dessas comparações em 

relação ao número de palavras do cliente e número de palavras em falas com auto-

orientação dos clientes. 

Tabela 10 – Comparação do número de palavras dos clientes 

Nº de Palavras do Cliente Experiente D Experiente E 
Experiente E 0,149  
Experiente F <0,001* <0,001* 

p-valores 

 

Os resultados demonstram que nas sessões do Terapeuta Experiente F os 

clientes falam em média significativamente menos do que os clientes dos Terapeutas 

Experientes D e E. 
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Tabela 11– Comparação do número de palavras em falas com auto-orientação 

Nº de Palavras em Falas com Auto-Orientação Experiente D Experiente E 
Experiente E 0,011*  
Experiente F 0,042* 0,272 

p-valores 

Já quanto ao número de palavras em falas com auto-orientação (tabela acima), 

os clientes do terapeuta D se auto-orientam significativamente mais que os clientes 

dos Terapeutas E e F. 

Após a comparação entre os desempenhos dos terapeutas, o passo seguinte foi 

verificar se a estratégia de orientação estava presente e, caso estivesse, qual seria a 

proporção de orientação encontrada na amostra analisada. Para a realização dessa 

análise foi utilizado o teste de análise descritiva Intervalo de Confiança.   

Os resultados indicaram que, em um total de 81 sessões, em 79 sessões ocorreu 

a estratégia de orientação e em apenas duas sessões esse tipo de estratégia não foi 

encontrado. O quadro abaixo ilustra tais dados. 

Tabela 12– Ocorrência de Orientação 

Orientação Quantidade % p-valor 
Sim 79 97,5% 
Não 2 2,5% 

<0,001* 

 

O uso de orientação está presente em 97,5% das sessões analisadas, sendo 

assim o uso de orientação é proporcionalmente significativo em relação ao não uso. 

A Figura 6 ilustra a tabela acima. 

Não
2,5%

Sim
97,5%

 

Figura 6 – Proporção de orientação encontrada no total de sessões analisadas, independente da 

experiência dos terapeutas. 
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Após a constatação da presença significativa da estratégia de orientação nas 

sessões analisadas, realizou-se uma comparação entre a presença ou ausência de 

orientações nas sessões dos terapeutas experientes e dos terapeutas pouco 

experientes. A tabela resumo a seguir ilustra isso. 

Tabela 13– Ocorrência de orientação nas sessões dos terapeutas experientes e pouco experientes 

Orientação Sim Não 
Quantidade 54 0 Terapeutas 

Pouco 
Experientes % 100,0% 0,0% 

Quantidade 25 2 Terapeutas 
Experientes % 92,6% 7,4% 

p-valor 0,043* 
 

Percebe-se que há uma diferença estatisticamente significativa entre os 

terapeutas experientes e pouco experientes, sendo que 100% das sessões dos 

terapeutas pouco experientes continham orientações a seus clientes e 92,6% das 

sessões dos terapeutas experientes continham orientações a seus clientes.  

Quanto ao uso de auto-orientação, em um total de 81 sessões, os clientes se 

auto-orientaram em 43 sessões. A tabela a seguir ilustra isso. 
Tabela 14– Ocorrência de auto-orientação 

Geral Qtde % p-valor 
Sim 43 53,1% Auto-Orientação 
Não 38 46,9% 

0,432 

 
O uso de auto-orientação está presente em 53,1% das sessões analisadas, no 

entanto o uso de auto-orientação não é proporcionalmente significativo em relação ao 

não uso, ou seja, não existe diferença proporcionalmente significativa entre o número 

de sessões com auto-orientações dos clientes dos terapeutas que se auto-orientam e o 

número de sessões de clientes dos terapeutas que não se auto-orientam. 

Compararam-se posteriormente os clientes dos terapeutas experientes e os 

clientes dos terapeutas pouco experientes quanto à emissão ou não de auto-

orientação. 

Tabela 15 – Proporção de auto-orientação dos clientes dos terapeutas experientes e pouco experientes 

Auto Orientação Sim Não 
Quantidade 25 29 Terapeutas 

Pouco 
Experiente % 46,3% 53,7% 

Terapeutas Quantidade 18 9 
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Experiente % 66,7% 33,3% 
p-valor 0,083# 

 

Percebe-se que nas sessões dos terapeutas experientes os clientes auto-

orientaram-se em 66,7% das sessões, já nas sessões dos terapeutas pouco experientes 

os clientes auto-orientaram-se em 46,3% das sessões. Observa-se que existe uma 

maior proporção de auto-orientação nas sessões dos clientes dos terapeutas 

experientes, mas essa diferença para os clientes dos terapeutas pouco experientes não 

chega a ser estatisticamente significante. No entanto pelo fato de o p-valor estar 

muito próximo do limite aceitável, pode-se dizer que existe sim uma tendência à 

diferença. Maiores discussões serão realizadas posteriormente. Quanto à proporção 

média (média ponderada)4 de orientação usada pelos terapeutas em suas sessões, há 

diferenças significativas entre os terapeutas experientes e pouco experientes. A 

Tabela 15 a seguir ilustra isso.  

Tabela 16– Média ponderada de orientação e auto-orientação 

Orientação Auto Orientação 
 Pouco 

Experiente Experiente Pouco 
Experiente Experiente 

Média 9,6% 17,5% 0,6% 1,5% 
Mediana 6,7% 12,8% 0,0% 0,6% 
Desvio Padrão 9,8% 16,0% 1,0% 2,2% 
Tamanho 54 27 54 27 
p-valor 0,008* 0,007* 

 

Os terapeutas experientes utilizam em média 17,5% de suas sessões com a 

estratégia de orientação. Já os terapeutas pouco experientes utilizam em média 9,6% 

de suas sessões orientando seus clientes. Quanto aos clientes dos terapeutas 

experientes, em média 1,5% do que eles falam são auto-orientações, já quanto aos 

clientes dos terapeutas pouco experientes apenas 0,6% do que eles falam são auto-

orientações. Nos dois casos as diferenças são significativas. Os terapeutas 

experientes têm uma proporção de orientação estatisticamente maior que a proporção 

dos terapeutas pouco experientes, no entanto, deve-se atentar para o fato de que este 

resultado pode estar enviesado pelo maior número de orientação dado pelo Terapeuta 

Experiente E. Deve-se também atentar quanto à maior proporção de auto-orientação 

                                                 
4 A média ponderada da orientação e auto-orientação foi calculada dividindo Nº P em F com O 

por Nº P do T e depois dividindo Nº P  em F com AO por Nº P do C.  
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dos clientes dos terapeutas experientes. Nesse caso também se pode apontar que os 

clientes dos terapeutas experientes se auto-orientam mais, no entanto deve-se lembrar 

que este dado também pode estar enviesado pelos clientes do Terapeuta Experiente 

D. 

Tendo em vista que a estratégia de orientação é encontrada em 97,5% das 

sessões analisadas e levando-se em conta que terapeutas pouco experientes orientam 

em 100% das sessões de seus clientes e que de forma geral a formação em diferentes 

universidades não é indicativo de diferenças dos comportamentos de orientar dos 

terapeutas iniciantes e que os diferentes clientes também não parecem determinar a 

maior ou menor utilização da estratégia de orientação, e também sabendo-se que de 

forma geral o mesmo ocorre para os terapeutas experientes, é interessante realizar 

uma comparação entre os terapeutas experientes e os terapeutas pouco experientes. A 

tabela a seguir traz os resultados gerais. 

. 
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Tabela 17- Análise dos Terapeutas Experientes e Pouco Experientes 

Nº de Palavras do 
Terapeuta 

Nº de Palavras do 
Cliente 

Nº Palavras em Falas 
com Orientação 

Nº de Palavras em Falas 
com Auto-Orientação Nº de Palavras

P. Exp. Exp. P. Exp. Exp. P. Exp. Exp. P. Exp. Exp. 

Média 2.804,02 2.285,78 5.140,04 4.808,63 232,93 365,48 26,78 80,33 

Mediana 2.385 2.244 5.481 4.672 168 267 0 27 

Desvio Padrão 1.423,47 950,28 1.980,22 2.343,74 219,73 363,24 44,42 128,74 

Mínimo 869 303 1.101 1.514 13 0 0 0 

Máximo 7.493 4.167 9.269 10.276 1.076 1.608 231 555 

Tamanho 54 27 54 27 54 27 54 27 

Limite Inferior 2.424,36 1.927,34 4.611,88 3.924,58 174,32 228,47 14,93 31,77 

Limite Superior 3.183,68 2.644,22 5.668,20 5.692,68 291,53 502,49 38,62 128,89 

p-valor 0,092# 0,506 0,044* 0,007* 

 

Quando se compara o número de palavras emitidas em falas com orientação 

pelos terapeutas experientes e pouco experientes, constata-se que há diferenças 

significativas. Os terapeutas experientes emitem em média um maior número de falas 

com palavras de orientação do que os terapeutas pouco experientes, e os clientes dos 

terapeutas experientes emitem em média um maior número de palavras em falas com 

auto-orientação do que os clientes dos terapeutas pouco experientes, sendo essa 

diferença também significativa estatisticamente. Mas quanto à média do número de 

palavras proferidas pelos terapeutas experientes e pouco experientes, constata-se que 

não há uma diferença estatisticamente significante, porém como o p-valor se 

encontra próximo do limite de aceitação deve-se considerar que a diferença entre o 

número de palavras dos terapeutas experientes e pouco experientes tende a ser 

significativa, ou seja, os terapeutas pouco experientes emitem um maior número de 

palavras em média por sessão dos que os terapeutas experientes. Já quanto ao 

número de palavras emitidas pelos clientes, não houve diferença significativa entre o 

número de palavras emitidas por clientes dos terapeutas experientes quando 

comparado ao número de palavras emitidas por clientes dos terapeutas pouco 

experientes. 

A Figura 7 refere-se à comparação entre terapeutas experientes e pouco 

experientes no que se refere à média do número de palavras em falas com orientação 

e número de palavras em falas com auto-orientação. 
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Figura 7- Média do número de palavras proferidas em falas com orientação por terapeutas experientes 
e pouco experientes e médias do número de palavras proferidas em falas com auto-orientação pelos 
clientes dos terapeutas experientes e pouco experientes.  

 

Percebe-se nesta figura que em média os terapeutas experientes emitem um 

maior número de palavras com orientações para seus clientes quando comparado 

com a média do número de palavras em falas com orientação dos terapeutas pouco 

experientes sendo significativa essa diferença. Cabe aqui ressaltar que este resultado 

pode estar enviesado, pois como vimos anteriormente o Terapeuta Experiente E 

emitiu um número superior de palavras em falas com orientações que os demais 

terapeutas experientes. Já quando se compara quando se compara a média do número 

de palavras em falas com auto-orientação emitidas pelos clientes, percebe-se que os 

clientes dos terapeutas experientes emitem em média significativamente um maior 

número de palavras em falas com auto-orientação que a média dos clientes dos 

terapeutas pouco experientes. Aqui também se deve atentar para os dados 

apresentados anteriormente. Neles fica evidente que os clientes do Terapeuta 

Experiente D emitem um maior número de palavras em falas com auto-orientação 

que os clientes dos demais terapeutas experientes. Maiores discussões serão 

realizadas posteriormente.  

Após a comparação da média do número de palavras em falas com orientação 

de terapeutas experientes e pouco experientes e a comparação da média do número 

de palavras em falas com auto-orientação de clientes de terapeutas experientes e 

pouco experientes foi interessante observar uma outra forma de análise dos dados. 
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Foi analisado o número de falas com orientação (por exemplo: em uma sessão houve 

3 orientações) e o número de falas com auto-orientação ( por exemplo: em uma 

sessão houve 4 auto-orientações).Também foi feita essa análise para os subtipos de 

orientação e auto-orientação. A tabela a seguir refere-se às análises sobre a média do 

total de falas com orientação e de cada subtipo de falas com orientação. 

Tabela 18– Comparação entre a média de orientação e seus subtipos emitidos por terapeutas 
experientes e pouco experientes  

Falas com 
Orientação 
(TOTAL) 

Falas com 
Orientação p/ 

Ação 
Específica. 

Falas com 
Orientação p/ 

Ação Genérica.

Falas com 
Orientação p/ 

Tarefa 

Falas com 
Orientação 

para 
Encoberto. 

Orientação 

Exp. P. Exp. Exp. P. Exp. Exp. P. Exp. Exp. P. Exp. Exp. P. Exp.
Média 6,78 5,15 4,11 2,07 1,19 1,33 - 0,39 1,48 1,35 
Mediana 6 4 4 2 1 1 0 0 1 1 
Desvio Padrão 5,76 3,17 4,50 2,01 1,44 1,61 - 0,98 1,97 1,43 
Tamanho 27 54 27 54 27 54 27 54 27 54 
p-valor 0,104 0,006* 0,688 0,043* 0,736 

 

 Não houve diferença significativa entre a média do total de falas com 

orientação emitidas pelos terapeutas experientes e a média do total de falas emitidas 

pelos terapeutas pouco experientes.  No entanto, os terapeutas experientes orientaram 

mais que os terapeutas pouco experientes. Mais uma vez cabe aqui apontar que este 

resultado pode estar sendo determinado pelo Terapeuta Experiente E, que como já 

mencionado emitiu uma maior número de orientações. Entretanto quando a análise 

recai sobre os subtipos de orientação, apenas encontra-se diferença significativa entre 

os terapeutas experientes e pouco experientes nas subcategorias FOAE (fala com 

orientação para ação específica) e FOT (fala com orientação para tarefa). Os 

terapeutas experientes utilizam o subtipo de orientação FOAE em média 

significativamente mais que os terapeutas pouco experientes, já os terapeutas pouco 

experientes utilizam o subtipo FOT significativamente mais que os terapeutas 

experientes.Vale ressaltar que no caso do FOT realmente os terapeutas pouco 

experientes utilizam mais este subtipo de orientação que os terapeutas experientes, 

mas ambos utilizam de forma reduzida tal subtipo, sendo que nos dois casos o valor 

médio está próximo de zero. Quanto aos subtipos FOAG (fala com orientação para 

ação genérica) e FOE (fala com orientação para encobertos), não existe diferença 

média estatisticamente significante entre os grupos de terapeutas experientes e 
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poucos experientes. A seguir a Figura 8 apresenta a comparação entre terapeutas 

experientes e pouco experientes quanto à orientação e seus subtipos. 
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Figura 8 - Média de emissão de falas com orientação e subtipos de falas com orientação por 
terapeutas experientes e pouco experientes. 

 

É interessante observar nesta figura que os terapeutas experientes não 

orientaram sequer uma vez os clientes que para eles realizassem tarefas, mas 

orientaram em média significativamente mais seus clientes para que agissem de uma 

forma específica. Já os terapeutas pouco experientes orientaram seus clientes mais 

para ação especifica, seguido de orientação para ação genérica, orientação para 

encoberto e orientação para tarefa. Percebe-se que a distribuição entre os subtipos de 

orientação emitidos pelos terapeutas pouco experientes foi mais homogênea quando 

comparada à distribuição dos subtipos de orientação dos terapeutas experientes. 

A tabela a seguir apresenta os dados referentes à comparação da emissão de 

auto-orientações por clientes dos terapeutas experientes e pouco experientes.  
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Tabela 19 - Comparação entre Auto-orientação e seus subtipos emitidos por terapeutas experientes e 
pouco experientes 

Fala com Auto-
Orientação 
(TOTAL) 

Fala com Auto-
Orientação para 
Ação Específica. 

Fala com Auto-
Orientação para 
Ação Genérica 

Fala com Auto-
Orientação para 

Encoberto. Auto Orientação 

Exp. P. Exp. Exp. P. Exp. Exp. P. Exp. Exp. P. Exp. 
Média 2,19 0,85 1,19 0,41 0,70 0,35 0,30 0,09 
Mediana 1 0,5 1 0 0 0 0 0 
Desvio Padrão 2,84 1,23 1,69 0,86 1,30 0,68 0,78 0,29 
Tamanho 27 54 27 54 27 54 27 54 
p-valor 0,004* 0,007* 0,111 0,091# 

 

Os clientes dos terapeutas experientes auto-orientam-se em média 

significativamente mais que os clientes dos terapeutas pouco experientes. Deve-se 

lembrar que este resultado pode estar enviesado, uma vez que, como apontado 

anteriormente, sabe-se que os clientes do Terapeuta Experiente D se auto-orientam 

mais que os clientes dos demais terapeutas experientes. Para a subcategoria FAOAE 

(fala com auto-orientação para ação específica) os clientes dos terapeutas experientes 

se auto-orientam significativamente mais. Para a subcategoria FAOE (fala com auto-

orientação para encoberto) os clientes dos terapeutas experientes tendem a auto-

orientar-se mais, no entanto a diferença média entre os clientes dos terapeutas 

experientes e pouco experientes não chega a ser significativa. Quanto às 

subcategorias FAOAG (fala com auto-orientação para ação genérica) e FAOE (fala 

com auto-orientação para encoberto) os clientes dos terapeutas experientes e pouco 

experientes não apresentam diferença média que possa ser estatisticamente 

significante entre os grupos.  

A Figura 9 ilustra isso. 
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Figura 9- Média de emissão de falas com auto-orientação e subtipos de falas com auto-orientação por 
clientes de terapeutas experientes e pouco experientes.  

 
Nesta figura observa-se que não é apresentado o dado da subcategoria FAOT 

(fala com auto-orientação para tarefa) uma vez que para os clientes dos terapeutas 

experientes e pouco experientes não houve nenhuma ocorrência de auto-orientação 

para tarefa. Como mencionado os clientes dos terapeutas experientes se auto-

orientaram em média mais que os clientes dos terapeutas pouco experientes 

(lembrando-se da maior presença de auto-orientação dos clientes dos Terapeuta 

Experiente D) e o subtipo de orientação que teve maior incidência foi o de falas com 

auto-orientação para ação específica, seguido de falas com auto-orientação para ação 

genérica e falas com auto-orientação para encoberto. Houve apenas diferença 

significativa quanto à categoria de orientação para ação específica ao se comparar os 

clientes dos terapeutas experientes e dos terapeutas pouco experientes. Quanto às 

demais categorias não houve diferenças significativas. 

Para uma análise mais detalhada dos dados foi realizada uma análise pontual 

das sessões quanto à proporção de falas com orientação encontrada em cada sessão. 

A tabela a seguir apresenta dois conjuntos de dados. Primeiramente é apresentada a 

proporção de orientação encontrada em cada sessão e posteriormente é feita uma 

comparação com o número total de falas com orientação. Os dados são apresentados 

em ordem crescente. 
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Tabela 20- Comparação entre a proporção de orientação por sessão e o número total de falas com 
orientação por sessão 

 
Dados apresentados por ordem crescente 

de % de O 
Dados apresentados por ordem crescente de % 

de AO 

Sessão 
% de O por 

sessão 

Fala com 
orientação 
(TOTAL) Sessão 

% de AO por 
sessão 

Fala com auto-
orientação 
(TOTAL) 

TEDC3S2 0 0 T1aC1S3 0 0 

TEFC2S1 0 0 T1aC3S1 0 0 

T2cC3S3 0,38 2 T1aC3S2 0 0 

T2aC3S2 0,67 2 T2aC3S2 0 0 

T1bC1S3 0,69 1 T1aC3S3 0 0 

T1bC1S2 0,74 1 T1aC2S1 0 0 

T1bC1S1 1,28 1 T1aC2S3 0 0 

T1aC3S2 1,40 10 T2aC3S1 0 0 

TEFC3S2 1,51 3 T2aC3S3 0 0 

TEFC3S1 1,62 3 T1aC2S2 0 0 

T2aC3S3 1,84 4 T1bC1S1 0 0 

T1cC3S2 1,96 6 T1bC1S2 0 0 

T1bC2S2 2,15 1 T1bC1S3 0 0 

T1aC1S3 2,42 9 T1bC2S1 0 0 

T1aC3S1 2,43 4 T1bC2S2 0 0 

T1cC1S2 2,51 7 T1bC2S3 0 0 

T2aC1S3 2,84 8 T1bC3S1 0 0 

T1aC1S1 2,84 10 T1bC3S3 0 0 

TEDC3S1 2,88 1 T2bC1S3 0 0 

T1cC2S2 3,51 7 T2bC3S2 0 0 

T2cC1S3 3,57 2 T2bC3S3 0 0 

T1cC1S3 3,64 2 TEEC1S1 0 0 

T2bC2S3 3,83 9 TEEC1S3 0 0 

T2cC3S2 3,86 6 TEEC2S3 0 0 

TEDC1S3 4,29 2 TEEC3S1 0 0 

T1cC2S3 4,47 4 TEEC3S3 0 0 

T2cC2S3 5,12 8 T1cC1S1 0 0 

TEFC1S1 5,68 8 T1cC1S2 0 0 

T2cC3S1 5,68 8 T1cC1S3 0 0 

T2bC1S3 5,84 4 T1cC2S3 0 0 

T2cC2S2 5,98 6 T1cC3S2 0 0 

T2aC1S1 6,28 3 T2cC2S3 0 0 

T2bC2S1 6,39 7 T2cC3S2 0 0 

T1aC1S2 6,54 3 T2cC3S3 0 0 

T2aC2S2 6,54 1 TEFC2S1 0 0 

T2cC1S2 6,90 4 TEFC2S2 0 0 

T1aC2S3 6,90 8 TEFC2S3 0 0 

T1bC3S3 7,07 2 TEFC3S1 0 0 

T2aC2S3 7,49 5 T1aC1S2 0,097154754 1 
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Dados apresentados por ordem crescente 
de % de O 

Dados apresentados por ordem crescente de % 
de AO 

Sessão 
% de O por 

sessão 

Fala com 
orientação 
(TOTAL) Sessão 

% de AO por 
sessão 

Fala com auto-
orientação 
(TOTAL) 

T1aC2S1 7,49 11 T2cC1S1 0,101086682 1 

T1bC3S2 8,05 4 TEDC3S3 0,212121212 1 

TEDC1S2 8,17 6 TEEC1S2 0,212314225 1 

T1cC1S1 8,25 6 TEDC1S3 0,302571861 1 

TEDC2S1 8,26 10 TEFC1S3 0,332409972 1 

T2aC1S2 8,43 4 T2aC1S3 0,34 4 

TEFC3S3 8,74 3 T2cC1S2 0,357929515 1 

T2bC2S2 9,04 9 T2aC2S2 0,43 1 

TEEC1S2 9,34 8 T2bC1S2 0,476001587 2 

TEDC3S3 10,68 5 T1cC3S3 0,49823208 1 

TEFC2S2 10,81 3 T2bC2S1 0,555731978 1 

T1cC2S1 10,90 2 T2bC3S1 0,577683186 3 

T1aC3S3 11,56 4 T1bC3S2 0,582750583 1 

T1bC3S1 11,81 4 T2cC1S3 0,598802395 1 

T2cC2S1 12,20 10 TEEC3S2 0,610328638 1 

T1cC3S1 12,50 3 T2bC2S2 0,726509525 1 

T2bC1S2 12,63 4 TEEC2S2 0,751670379 2 

TEEC2S1 12,84 7 T2aC1S1 0,82688717 1 

T2bC3S1 13,02 6 T2aC2S1 0,878563061 2 

T1cC3S3 14,30 4 T1cC3S1 0,95214232 1 

TEFC2S3 14,70 3 T2cC2S2 1,147042565 2 

TEFC1S2 14,84 6 TEEC2S1 1,198668147 1 

T2cC1S1 14,92 15 TEFC1S1 1,241438356 1 

T2bC3S2 16,60 5 T1cC2S2 1,314582696 2 

T1bC2S1 16,69 4 T2cC3S1 1,329276105 1 

TEEC2S3 17,88 14 T2aC1S2 1,377633712 1 

TEEC1S3 18,09 13 T2bC1S1 1,414093802 1 

T1aC2S2 18,73 6 T2cC2S1 1,462904911 2 

TEEC3S1 19,19 6 T2aC2S3 1,5 1 

T2aC3S1 21,72 6 T2bC2S3 1,628403631 1 

TEEC1S1 23,45 11 TEDC2S2 1,702546785 10 

T1bC2S3 23,74 7 TEDC3S1 1,726178733 6 

TEEC3S2 27,94 6 T1aC1S1 1,816469322 3 

T2bC1S1 29,42 2 TEFC1S2 2,390216787 2 

TEDC2S2 29,56 4 TEFC3S3 2,44488978 1 

TEFC1S3 31,38 5 TEDC3S2 2,850023361 5 

T2bC3S3 31,45 2 T1cC2S1 4,770755886 6 

TEEC3S3 34,59 6 TEDC2S3 4,901014003 7 

TEDC1S1 35,94 10 TEDC1S1 5,086285195 1 

TEDC2S3 44,22 3 TEDC2S1 5,400934216 3 

T2aC2S1 48,07 14 TEDC1S2 6,388300943 8 

TEEC2S2 63,36 28 TEFC3S2 8,151382824 6 
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Esta tabela traz dados interessantes. 16 sessões (59,25% de todas as sessões) 

dos terapeutas experientes continham uma proporção de orientação que variou de 0 a 

15%, e 46 sessões (85,18% de todas as sessões) dos terapeutas pouco experientes 

continham uma proporção de orientação que variava de 0 a 15%. Tanto os terapeutas 

experientes (22,2% de todas as sessões) quanto os terapeutas pouco experientes 

(11,1% de todas as sessões) apresentaram em seis de suas sessões uma proporção de 

orientação que variou de 15 a 30%. E em cinco sessões dos terapeutas experientes 

(18,5% das sessões) a porcentagem de orientação variou de 30 a 65%. Já para os 

terapeutas pouco experientes em apenas duas sessões (3,7% de todas as sessões) a 

proporção de orientação variou de 30 a 65%. Analisou-se então se havia correlação 

entre o número total de orientação e a porcentagem de orientação utilizada nas 

sessões. De forma geral a maior proporção de orientação (%) não correspondia ao 

maior número de orientações. Esses dados trazem uma questão interessante. Parece 

ser mais correto falar de proporção de orientação em cada sessão do que do número 

total de orientação, pois se a análise é baseada apenas no número total de orientações 

esta pode induzir a erros.  

Percebe-se assim que os terapeutas experientes orientam em maior proporção 

seus clientes do que os terapeutas pouco experientes, mas o que parece se destacar 

mais nesta tabela é que há uma variabilidade maior quando se compara o número de 

palavras com orientação dos terapeutas experientes. Isso pode ser considerado 

surpreendente uma vez que o N dos terapeutas pouco experientes é maior e assim 

mesmo encontra-se menor variabilidade.  

Quanto à auto-orientação, 17 sessões dos terapeutas experientes com seus 

clientes (62,96% de todas as sessões) apresentaram uma proporção de auto-

orientação que variou de 0 a 1,25% e 45 sessões dos terapeutas pouco experientes 

com seus clientes ( 83,3% de todas as sessões) apresentaram uma proporção de 

orientação que variou de 0 a 1,25%. Quatro sessões dos terapeutas experientes com 

seus clientes (14,8% de todas as sessões) e oito sessões dos terapeutas pouco 

experientes com seus clientes (14,8% de todas as sessões) apresentaram uma 

proporção de auto-orientação que variou de 1,25% a 2,45%. Seis sessões dos 

terapeutas experientes com seus clientes (22,2% de todas as sessões) apresentaram 

uma proporção de auto-orientação que variou de 2,45 a 8,5% e apenas uma sessão do 
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terapeuta pouco experiente com seu cliente (1,85% de todas as sessões) encontrou-se 

nessa faixa de proporção. Quando se comparou se havia relação entre o número total 

de auto-orientações e o número de palavras com auto-orientação percebeu-se que de 

modo geral a maior proporção de auto-orientação não correspondia ao número maior 

de auto-orientações.  

Como mencionado no método a pesquisadora submeteu 10% da amostra de sua 

pesquisa ao julgamento de um juiz. Assim verificou-se o quanto de sua análise era 

percentualmente correta em relação ao julgamento do juiz, garantindo assim a 

fidedignidade dos dados. Previamente foi estabelecido como padrão de fidedignidade 

um padrão de acerto de 80%. 

Tabela 21– Análise da fidedignidade entre juiz e pesquisador 

Fidedignidade Nº da Fala do 
Terapeuta 

Categorização 
da Orientação

Nº de Palavras 
em Falas com 

Orientação 

Nº da Fala do 
Cliente 

Categorização 
da Auto-

Orientação 

Nº de Palavras 
em Falas com 

Auto-
Orientação 

Média 83,1% 95,3% 89,0% 90,7% 100,0% 100,0% 
Mediana 90% 100% 89% 100% 100% 100% 
Desvio Padrão 20,1% 7,2% 10,6% 18,9% 0,0% 0,0% 
Mínimo 38% 83% 75% 50% 100% 100% 
Máximo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tamanho 9 9 9 9 9 9 
Limite 
Inferior 70,0% 90,6% 82,1% 78,4% - x - - x - 

Limite 
Superior 96,3% 100,0% 96,0% 103,0% - x - - x - 

 

Quanto ao número seqüencial da fala que continha orientação (Nº da F do T) 

houve uma concordância média de 83,1%. Essa concordância foi considerada 

adequada, pois se encontrava dentro do intervalo de confiança. Quanto à 

categorização das falas com orientação (Cat. O), houve uma concordância média 

entre o juiz e a pesquisadora de 95,3%. Quanto ao número de palavras em falas com 

orientação (Nº de P em F com O) houve uma concordância média de 89%. Quanto ao 

número da fala do cliente que continha auto-orientação (Nº da F do C) houve 

concordância média do juiz com o pesquisador de 90,7%. Já quanto à categorização 

(Cat. AO) e ao número de palavras com auto-orientação (Nº de P em F com AO) 

houve uma concordância de 100%. A Figura 13 a seguir representa graficamente 

isso. 
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Figura 10– Análise de Fidedignidade. O eixo X refere-se ao número da fala do terapeuta (Nº da F do 
T), categorização da fala com orientação (Cat. FO), número de palavras em falas com orientação (Nº 
de P com FO), número da fala do cliente, categorização da fala do cliente (Cat. FAO), número de 
palavras em falas com auto-orientação (Nº de P com FAO). O eixo Y refere-se à porcentagem de 
concordância.  

 

Nessa figura observa-se que todas as categorias analisadas estão dentro do 

intervalo de confiança. Isso indica  que houve fidedignidade nos dados 

analisados.Todas as variáveis analisadas encontraram-se dentro desse intervalo e 

respeitaram como padrão de fidedignidade um percentual de acerto de 80%. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados apresentados anteriormente possibilitam o levantamento de 

algumas hipóteses e tendências. É importante ressaltar que todos os terapeutas que 

participaram desta pesquisa se autodenominavam terapeutas comportamentais 

radicais. Assim, o primeiro ponto a ser discutido refere-se aos blocos de terapeutas 

pouco experientes.  Por meio do teste ANOVA pode-se comparar em um primeiro 

momento os terapeutas pouco experientes dois a dois e posteriormente os blocos de 

terapeutas (Teste Igualdade das Proporções). A comparação dois a dois que foi pré-

determinada no método realizou-se para que se pudesse determinar se os terapeutas 

comportamentais apresentavam diferenças entre si quanto ao uso da estratégia de 

orientar seus clientes. Essa comparação dois a dois permitiu observar também se os 

clientes dos terapeutas pouco experientes apresentavam diferenças quanto ao uso da 

estratégia de auto-orientação. 

Os Terapeutas Pouco Experientes do Bloco A apresentaram um desempenho 

similar quando se comparou a média do número de palavras em falas com orientação 

proferidas por eles, não havendo diferenças significativas, mas o Terapeuta Pouco 

Experiente 2a em média falava menos em suas sessões e orientava mais. Já a média 

do número de palavras em falas com auto-orientação dos clientes desses terapeutas 

foi similar, não havendo diferenças significativas. No entanto, os clientes do 

Terapeuta Pouco Experiente 1a emitiam em média um maior número de auto-

orientações do que os clientes do Terapeuta Pouco Experiente 2a. Os clientes do 

Terapeuta Pouco Experiente 1a eram mais falantes e se auto-orientavam mais que os 

clientes do Terapeuta Pouco Experiente 2a. Pode-se afirmar que neste bloco nem os 

terapeutas, nem os clientes podem ser considerados variáveis determinantes para a 

emissão da estratégia de orientação e auto-orientação. Conclui-se que outras 

variáveis que não as pré-determinadas no método (como por exemplo, o tema 

discutido na sessão) eram responsáveis pela presença dessa estratégia.  

Quanto ao Bloco B, percebe-se que não houve diferenças significativas entre o 

número de palavras em falas com orientação proferidas, em média, pelos terapeutas, 

mas o Terapeuta Pouco Experiente 2b orientou, em média, mais seus clientes. Já em 

relação à auto-orientação houve diferença significativa entre os Terapeutas Pouco 
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Experientes 1b e 2b. Os clientes do Terapeuta Pouco Experiente 2b auto-orientaram-

se significativamente mais que os clientes do Terapeuta Pouco Experiente 1b. Os 

clientes do Terapeuta Pouco Experiente 1b emitiram em média um maior número de 

palavras ao longo das sessões e essa diferença foi considerada significativa. Algumas 

hipóteses foram levantadas para tentar entender por que as sessões do Terapeuta 

Pouco Experiente 1b foram menos densas e por que esse terapeuta apresentou 

desempenho diferenciado. Para tentar entender essa diferença é interessante recorrer 

a informações complementares como, por exemplo, a queixa e o diagnóstico dos 

clientes. Os clientes do Terapeuta Pouco Experiente 1 b apresentavam queixa e 

diagnósticos relacionados a dores crônicas e depressão. Essa informação poderia 

justificar o porquê de os clientes desse terapeuta falarem menos, auto-orientarem-se 

menos e até o fato de que o terapeuta orientou esses clientes em menor proporção. 

Clientes queixosos e resistentes podem abrir menos possibilidades para intervenções. 

Vale ressaltar aqui que as informações coletada no questionário entregue aos 

terapeutas foram utilizadas apenas como dados complementares, ou seja, só foram 

utilizadas quando foi necessário entender algum aspecto. Mas não foi feita neste 

trabalho correlação entre as informações advindas dos questionários e o desempenho 

nas sessões como um todo. 

Já os Terapeutas Pouco Experientes do Bloco C mostraram-se muito similares 

quanto à média do número de palavras proferidas em falas com orientações nas 

sessões, o mesmo ocorrendo quanto à média do número de palavras proferidas pelos 

terapeutas. Quanto à auto-orientação, os desempenhos dos clientes dos Terapeutas 

Pouco Experientes do Bloco C também foram muito similares não havendo 

diferenças significativas. Mais uma vez percebe-se que outras variáveis que não as 

controladas nesta pesquisa são responsáveis pela emissão de orientação e auto-

orientação. 

A comparação entre os blocos de terapeutas das diferentes universidades 

possibilitou verificar se terapeutas pouco experientes formados em diferentes 

universidades (cada dupla além de ser formada pela mesma universidade tinha o 

mesmo supervisor) apresentariam desempenhos diferentes quanto ao uso da 

estratégia de orientar seus clientes, pois caso isso acontecesse seria possível dizer que 

a formação poderia estar determinando a utilização da estratégia de orientação.  
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No entanto, quanto se comparou de forma geral os blocos de terapeutas pouco 

experientes, diferenças significantes foram encontradas apenas quanto à média do 

número de palavras proferidas pelos terapeutas. Tais dados sugerem que os 

terapeutas do Bloco B parecem ter uma formação ligeiramente destoante dos 

terapeutas do Bloco A e C. Os terapeutas do Bloco B falaram em média 

significativamente menos que os terapeutas do Bloco A e C. Deve-se, entretanto, 

fazer uma ressalva a este resultado. Ele parece ser determinado pelo fato de que o 

Terapeuta Pouco Experiente 1b teve um desempenho diferente do Terapeuta Pouco 

Experiente 2b, ou seja, realmente na média os terapeutas do Bloco B apresentaram-se 

de forma diferenciada, mas muito dessa diferença é decorrente dos atendimentos do 

Terapeuta Pouco Experiente 1b. No entanto, quanto à estratégia de orientar seus 

clientes, não houve diferença significativa. A comparação entre os blocos de 

diferentes universidades permite afirmar que de modo geral a formação em diferentes 

universidades não se correlaciona com a utilização da estratégia de orientar.  

Foi feita também a comparação entre os terapeutas experientes. Quanto à 

orientação em média não houve diferenças significativas, entretanto o Terapeuta 

Experiente E orientou mais seus clientes que os terapeutas D e F. Quanto à auto-

orientação, os clientes dos terapeutas experientes se auto-orientaram. Em média os 

clientes do Terapeuta Experiente D se auto-orientaram significativamente mais que 

os clientes dos Terapeutas E e F. Pelo Teste de Tukey pode-se constatar que os 

clientes do Terapeuta Experiente F falaram em média menos nas sessões, o que 

sugere que a diferença encontrada quanto ao número de palavras proferidas pelos 

clientes dos terapeutas experientes origina-se daí. O Teste Tukey foi aplicado 

também para a média das falas com auto-orientação emitidas pelos clientes. A 

diferença encontrada nesse aspecto foi determinada pelos clientes do Terapeuta 

Experiente D que se auto-orientaram significativamente mais que os clientes do 

demais terapeutas. Nessa comparação constatou-se que o número de palavras 

proferidas em média pelos terapeutas durante as sessões foi similar, mas o número de 

palavras proferidas pelos clientes em média foi significativamente diferente. Os 

clientes do Terapeuta Experiente D falaram em média mais que os clientes dos 

Terapeutas Experientes E e F. 

Realizada a comparação entre os blocos de terapeutas pouco experientes e os 

três terapeutas experientes, foi feito o teste de análise descritiva Intervalo de 
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Confiança para se saber, no total das 81 sessões analisadas, quantas realmente 

apresentavam a estratégia de orientação. Das 81 sessões analisadas, 79 (97,5%) 

continham a estratégia de orientação, sendo que em todas as sessões dos terapeutas 

pouco experientes (54 sessões – 100%) tal estratégia foi encontrada, e em 92,6% (25 

sessões) das sessões dos terapeutas experientes essa estratégia foi encontrada. Esses 

dados estão de acordo com a literatura que aponta terapeutas comportamentais como 

diretivos e que utilizam instrumentos estruturados em suas sessões. No entanto vale 

ressaltar que quando se leva em consideração que em média 17,5% do total de 

palavras da sessão são utilizadas em estratégia de orientação pelos terapeutas 

experientes e no caso dos terapeutas pouco experientes esse valor cai em média para 

9,6% das palavras utilizadas nas sessões. Fica claro aqui por que é interessante o 

recurso de se contar palavras. Realmente terapeutas comportamentais utilizam a 

estratégia de orientar seus clientes, mas essa estratégia está presente em menos de 

20% do que os terapeutas falam.  Deve-se levar em conta que o Terapeuta Experiente 

E emitiu em média um maior número de palavras em falas com orientação e 

provavelmente isso influenciou para que a proporção de palavras com orientação em 

média chegasse próximo a 20%. Outro dado interessante que deve ser considerado é 

que, ao analisar pontualmente as sessões, percebeu-se que em 49 das 81 sessões a 

porcentagem de orientação foi inferior a 10% do que foi falado na sessão pelos 

terapeutas. Autores de outras abordagens afirmam serem contra o uso de estratégias 

diretivas, abrindo exceções apenas em situações em que o cliente não tem domínio 

sobre a área abordada na terapia ou quando se encontra claramente em perigo. Mas 

com uma proporção tão baixa de orientação, será que os terapeutas comportamentais 

também não orientam só quando consideram estritamente necessário? E ainda se se 

considerar que os efeitos “prejudiciais” das orientações ocorrem com orientação para 

ação específica e orientação para tarefa, a proporção seria ainda menor. Futuras 

pesquisas devem ser realizadas com o intuito de responder a essas questões. 

Análise similar foi feita quanto ao uso da auto-orientação por clientes dos 

terapeutas experientes e pouco experientes. Constatou-se que em um total de 81 

sessões, os clientes se auto-orientaram em 43 sessões (53%) e não se auto-orientaram 

em 38 sessões (46,9%). Apesar de haver mais sessões em que os clientes se auto-

orientaram, a diferença entre presença e ausência de auto-orientação não foi 

significativa. Os clientes dos terapeutas experientes se auto-orientaram em 66,7% das 
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sessões, e os clientes dos terapeutas pouco experientes em 46,3%. Quando se 

analisou em média o quanto das sessões era utilizado pelos clientes para auto-

orientar-se, os valores foram baixos, mas houve diferença significativa entre os 

clientes dos terapeutas experientes e pouco experientes. Em média 1,5% das palavras 

emitidas pelos clientes dos terapeutas experientes era utilizado para auto-orientação. 

Aqui também é interessante pontuar que os clientes do Terapeuta Experiente D 

emitiram o maior número de palavras em falas com auto-orientação e a proporção 

média de 1,5% pode estar sendo enviesada pelos clientes desse terapeuta. No caso 

dos clientes dos terapeutas pouco experientes esse valor é menor ainda. Apenas 0,6% 

em média das palavras emitidas pelos clientes era utilizado em auto-orientação. 

Talvez a baixa incidência de auto-orientação nos clientes dos terapeutas experientes e 

pouco experientes se deva ao fato de que auto-orientar-se é um comportamento 

modelado na relação terapêutica e sendo mais complexo sua aquisição também deva 

ser mais complexa. Futuras pesquisas devem ser realizadas com o intuito de 

responder como terapeutas ensinam seus clientes a utilizar a estratégia de auto-

orientar-se. 

Após verificar que os terapeutas comportamentais orientam seus clientes, 

iniciou-se a comparação entre os terapeutas pouco experientes e experientes. Essa 

comparação foi possível, pois de forma geral a formação em diferentes universidades 

não foi indicativo de diferenças dos comportamentos de orientar dos terapeutas 

iniciantes, e quando se compararam os terapeutas experientes não foi encontrada 

nenhuma diferença significativa quanto à utilização da estratégia de orientar clientes. 

Quanto ao número de palavras emitidas em média por terapeutas pouco 

experientes e experientes constata-se que não há diferenças significativas, no entanto 

vale ressaltar que os terapeutas iniciantes em média são mais falantes que os 

terapeutas experientes. Essa constatação confirma o que Hackney e Nye (1977) 

apontam como uma diferença entre terapeutas experientes e pouco experientes. 

Segundo esse autor os terapeutas iniciantes apresentam excesso de movimentação 

corporal, abundância de gestos, desassossego, grande animação, expressão 

demasiada, chegando muitas vezes a ponto de dispersar-se.5 O discurso é 

caracterizado por emissão de palavras, freqüente fluxo verbal compulsivo, além de 

                                                 
5 A pesquisadora informalmente observou essas características nos terapeutas pouco 

experientes participantes desta pesquisa. 
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ser carregado de pormenores e repetições. As respostas costumam ser mais longas do 

que a resposta imediatamente anterior do cliente. A velocidade do discurso 

geralmente é alta, há poucas pausas entre as sentenças e o tom de voz usualmente é 

alto e agudo. O terapeuta principiante apóia-se firmemente em afirmações de 

orientação e de confrontação, pulando em seguida para conclusões.  

Quanto à média do número de palavras emitidas pelos clientes dos terapeutas 

experientes e pouco experientes não foram encontradas diferenças significativas, 

entretanto, em média, os clientes dos terapeutas pouco experientes são mais falantes 

que os clientes dos terapeutas experientes.  

Ao se comparar a média do número de palavras em falas com orientação de 

terapeutas pouco experientes e terapeutas experientes, constatou-se que havia 

diferenças significativas. Os terapeutas experientes em média orientam mais que os 

terapeutas pouco experientes. Esse resultado foi surpreendente, pois em um estudo 

anterior realizado por Meyer e Donadone (2002), em que se realizou o treinamento 

da categorização com sessões de terapeutas pouco experientes, os resultados 

sugeriram que os terapeutas pouco experientes emitiam um número de orientações 

superior ao dos terapeutas experientes. Uma possível justificativa que amenizaria a 

questão dos terapeutas experientes orientarem mais, é que quando foi feita a 

proporção de orientação por sessão, constatou-se que há uma maior variabilidade 

quando se compara a proporção de orientação dos terapeutas experientes com a 

proporção de orientação dos terapeutas pouco experientes. Isso realmente pode ser 

considerado surpreendente porque o número dos terapeutas pouco experientes é 

maior e assim mesmo se têm menor variabilidade. O que chama atenção não é o 

valor mais alto, mas a variabilidade maior dos terapeutas experientes. Uma possível 

explicação é que os terapeutas experientes ousam mais, estão mais sob controle do 

que acontece nas sessões, do tema trazido pelo cliente e mesmo da reação do cliente 

a emissão de orientação. Já os terapeutas pouco experientes, como já apontado, estão 

mais sob o controle do como proceder e não ousam muito. No entanto a maior 

conclusão aqui é que é muito difícil determinar o que está controlando o 

comportamento de orientar. Ora parece ser o cliente (exemplo: clientes do Terapeuta 

Pouco Experiente 1b), ora parece ser o terapeuta (exemplo: Terapeuta Experiente E), 

ora parece não ser nenhum dos dois e sim outras variáveis como o tema abordado, e 
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finalmente há momentos em que o que parece determinar a utilização da estratégia de 

orientação é uma mistura de todos esses elementos. 

Holmes, Hayes e Dymond (2001) e Jonas (1997) apontam que “seres humanos 

não apenas seguem regras apresentadas por outros como também formulam e seguem 

suas próprias regras. Quando são formuladas pelo indivíduo cujo comportamento 

passam a controlar, dizemos que são auto-regras”. Assim quanto à auto-orientação 

(auto-regras) os clientes dos terapeutas experientes se auto-orientam em média mais 

que os clientes dos terapeutas poucos experientes. Os resultados dessa pesquisa 

sugerem que a intervenção terapêutica se baseia na modelagem direta do 

comportamento verbal, incluindo a modelagem de auto-regras. Esse procedimento 

estaria em acordo com a sugestão de Catania (1998/1999) de que a mudança do 

comportamento verbal do indivíduo pode facilitar a mudança do comportamento 

não-verbal correspondente. Assim, o terapeuta modelaria o comportamento verbal do 

cliente em vez de instruí-lo diretamente. Quanto à análise de que processo de 

mudança, regras ou modelagem pelas contingências seriam responsáveis pelas 

mudanças clínicas, não se deve perder de vista que mesmo que o processo acima 

descrito seja o de modelagem de auto-regras (modelagem dentro da sessão 

terapêutica), ainda assim a mudança produzida pela psicoterapia na vida diária do 

cliente seria obtida primordialmente pela introdução ou alteração de regras, quer 

formuladas pelo terapeuta, quer pelo cliente. 

Nesse caso, uma parte do repertório do indivíduo afeta outra parte desse 

repertório. Esta informação nos leva a pensar que terapeutas experientes comportam-

se de forma diferente dos terapeutas pouco experientes, uma vez que seus clientes se 

auto-orientam significativamente mais que os clientes dos terapeutas pouco 

experientes. Levando-se em conta que os clientes do Terapeuta Experiente D foram 

os que mais se auto-orientaram, algumas questões pertinentes são levantadas. Será 

esta uma característica do terapeuta? Será que está relacionada ao tempo de terapia, 

diagnóstico ou relacionada ao próprio cliente? Consultando os questionários, 

percebeu-se que não parece haver relação entre o tempo de terapia e clientes auto-

orientando-se mais, nem o diagnóstico. Talvez haja alguma correlação entre a 

escolaridade dos clientes e o auto-orientar-se, mas o que se pode afirmar nesse caso é 

que o terapeuta parece ser o grande diferenciador para que aja a maior presença de 



 69

clientes que se auto-orientam. Seria interessante que futuras pesquisas pudessem 

esclarecer essa questão. 

A literatura na área também auxilia o melhor entendimento dessa questão. 

Autores como Rosenfarb e cols. (1992) realizaram alguns experimentos comparando 

instruções e auto-instruções e concluíram que as auto-intruções externas facilitam o 

controle exercido por contingências complexas, mas, retardam o processo de 

extinção (reduzem sensibilidade à mudança) na contingência. Concluíram também 

que a formulação de instruções não é condição necessária para que as contingências 

exerçam controle sobre o comportamento e que os efeitos de auto-instruções e 

instruções são funcionalmente equivalentes, sendo ambas mantidas pelas 

contingências de reforço dispostas pela comunidade verbal. Já Catania, Matthews e 

Shimoff (1982) estudaram os efeitos dos relatos verbais modelados e instruídos sobre 

o responder não verbal. Esses autores concluíram que é mais provável que o 

comportamento verbal controle comportamentos não-verbais quando o primeiro é 

modelado (e não instruído). Nesse sentido os dados da presente pesquisa parecem 

estar de acordo com a pesquisa de Matthews e Shimoff (1982), e assim pode-se 

hipotetizar que há mais auto-orientação nas sessões dos terapeutas experientes, pois 

eles modelam primeiramente o comportamento verbal do cliente. No entanto, alguns 

estudos têm demonstrado que o controle verbal, tal como observado no estudo de 

Catania e cols. (1982), só ocorre quando as contingências não-verbais em vigor não 

estão exercendo controle discriminativo. Nos estudos em que havia contingências 

não-verbais consistentes e previsíveis, o comportamento verbal e o não-verbal foram 

controlados por suas respectivas contingências (Torgrud & Holborn, 1990; Cerutti, 

1991, citados por Abreu-Rodrigues & Sanabio, no prelo). Já quando as contingências 

não-verbais programadas eram aleatórias e/ou incontroláveis, os relatos 

influenciaram o desempenho não-verbal (Cerutti, 1991). Amorin (2001) lembra que a 

correspondência entre o dizer e o fazer também é influenciada por sua história de 

reforçamento. Após uma história de reforçamento de correspondência entre os 

comportamentos verbal e não-verbal, se um determinado tipo de relato é reforçado, 

observa-se a ação correspondente. No caso de uma história de reforçamento de 

ausência de correspondência, o reforçamento de um relato pode não ser 

acompanhado de uma ação correspondente. Segundo Meyer (no prelo) é importante 

considerar que quando há correspondência entre auto-relato e desempenho não-
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verbal é difícil afirmar se o desempenho está sendo controlado pelo relato ou se as 

mesmas contingências controlam tanto a ação quanto à descrição da ação, sem que o 

relato participe da ação. Futuras pesquisas devem ser realizadas para uma maior 

compreensão do que os terapeutas fazem para que ocorra auto-orientação e se há 

diferenças nas estratégias utilizadas por terapeutas experientes e pouco experientes 

para justificar a presença superior de auto-orientação nas sessões dos clientes dos 

terapeutas experientes. 

Nesse trabalho considerou–se mais vantajoso em termos terapêuticos que o 

cliente se auto-orientasse, pois assim estaria aproveitando-se das vantagens do 

seguimento de regras (como a rapidez da mudança) e também entrando em contato 

com as contingências em vigor, pois ao auto-orientar-se o cliente descreve a si 

mesmo as conseqüências de suas ações.  

Realizou-se uma comparação das médias do número total de falas com 

orientações e auto-orientações nas sessões dos terapeutas experientes e pouco 

experientes. Como já foi indicado os terapeutas experientes orientam mais que os 

terapeutas pouco experientes, sendo esta uma diferença significativa, mas quando se 

observa os subtipos de orientação, ocorrem diferenças significativas apenas em dois 

subtipos: FOAE (fala com orientação para ação específica) e FOT (fala com 

orientação para tarefa). Quanto a FOAE, os terapeutas experientes emitiram em 

média um maior número de falas com orientação para ação específica que os 

terapeutas pouco experientes. Já quanto a FOT, os terapeutas pouco experientes 

emitiram em média um maior número de falas com orientação para tarefa. Na 

verdade os terapeutas experientes não emitiram sequer uma vez orientação para a 

tarefa. Quanto aos subtipos FOAG (fala com orientação para ação genérica) e FOE 

(fala com orientação para encoberto) não houve em média diferenças significativas 

entre os terapeutas experientes e pouco experientes. O uso de orientações para tarefa 

(OT) e orientações para ação específica (OAE) de forma significativa neste trabalho 

é um pouco preocupante, uma vez que existe todo um corpo de literatura básica 

alertando para o fato de que ao se emitir regras específicas, corre-se o risco de que a 

pessoa responda apenas às regras sociais e não às contingências naturais. Danforth, 

Chase et al (1990) afirmaram que o conteúdo das instruções é um fator importante, 

pois quando a regra especifica com exatidão a tarefa, ocorrem respostas 

estereotipadas e insensibilidade comportamental. Já quando as instruções, ou seja, as 
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regras são vagas, há um favorecimento de controle pelas contingências. Galizio 

(1979) já afirmava que a contingência de responder às regras só é enfraquecida 

quando as pessoas entram em contato com parcelas de contingências. Vale ressaltar 

que a efetividade do controle por regras depende da relação entre o comportamento 

de seguir a regras e suas conseqüências. É a história do seguimento de regras que vai 

determinar seu seguimento ou não. Para Matos (2001)  “se o seguimento de regras 

depende da socialização do indivíduo, seguir regras é um comportamento 

determinado socialmente cuja aquisição é gradual. Toda essa literatura mostra que 

emitir regras específicas pode levar à insensibilidade, mas mostra também que há 

ligação com outros fatores como, por exemplo, a densidade de reforços, o grau de 

contato com a discrepância entre instruções e contingências e o grau de 

discriminabilidade das contingências em vigor, a história de vida do indivíduo e o 

grau de variabilidade comportamental, o tipo de regra – se é modelada ou instruída, 

se descreve desempenho específico ou se é vaga, a equivalência entre instruções e 

auto-instruções” (Meyer, no prelo). 

Ou seja, não há problemas em se constatar que terapeutas comportamentais 

emitem regras, pois isso não é novidade uma vez que eles são considerados diretivos. 

O grande problema da regra, no caso do uso de orientação é que na amostra estudada 

há um número significativo de regras especificas que pode levar à diminuição do 

contato com as contingências naturais (sendo que este não é o intuito da terapia). 

Mas mesmo sendo regras específicas, o terapeuta deve lembrar-se que 

invariavelmente o que vai estar mantendo tais comportamentos são as contingências 

sociais. 

Outro dado interessante é que os terapeutas pouco experientes orientaram 

significativamente mais seus clientes para que eles realizassem tarefas em casa. Uma 

possível explicação seria a de que por serem recém-formados ainda estão sob 

controle do que foi aprendido em livros e manuais, e assim utilizam-se de técnicas e 

procedimento estruturados como forma de proteger-se de possíveis “erros” quanto ao 

manuseio do problema. Pode-se dizer que os resultados sugerem que eles ficam mais 

sob controle do que o cliente aponta como seu problema, por exemplo, a queixa do 

TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo). A literatura indica a construção da escala 

de hierarquia de ansiedade, mas os terapeutas experientes parecem não se apoiar 
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nesses tipos de procedimentos e conseguem desprender-se de manuais ou guias de 

como proceder e realizar sessões menos estruturadas. 

Hayes, Kohlenberg e Melacon (1989) apontam que muitas desordens clínicas 

envolvem problemas no controle verbal, como: problemas do cliente na formulação 

de auto-regras, problemas na regras aprendidas, problemas no não seguimento de 

regras e problemas no seguimento excessivo de regras. Todos esses pontos devem ser 

levados em consideração quando se constata que terapeutas comportamentais 

utilizam regras em suas intervenções clínicas. Neste trabalho não foram analisados 

quais os problemas que a utilização de regras, no caso a orientação, pode estar 

trazendo aos clientes, mas aqui fica o alerta. 

Já em relação à auto-orientação os clientes dos terapeutas experientes se auto-

orientam em média significativamente mais que os clientes dos terapeutas pouco 

experientes. Entretanto, quando se observam os subtipos de auto-orientação, percebe-

se que só há em média diferenças significativas quanto ao subtipo de orientação para 

ação específica (OAE). Em relação ao subtipo auto-orientação para encoberto (OE) 

há uma tendência a ser significativa a diferença entre os terapeutas pouco experientes 

e terapeutas experientes, sendo que os clientes dos terapeutas experientes se auto-

orientam mais para encoberto do que os clientes dos terapeutas pouco experientes, 

mas a diferença não chega a ser significativa. Quanto ao subtipo de auto-orientação 

para ação genérica não há diferenças significativas entre a média dos clientes dos 

terapeutas experientes e dos clientes dos terapeutas pouco experientes, mas os 

clientes dos terapeutas pouco experientes se auto-orientam em média mais para ação 

genérica do que os clientes dos terapeutas pouco experientes. Tanto os clientes dos 

terapeutas experientes quanto os clientes dos terapeutas pouco experientes não se 

auto-orientaram para tarefa. Os resultados sugerem que os terapeutas experientes 

provavelmente modelam em seus clientes o comportamento de auto-orientar-se. 

Estudos posteriores devem ser realizados para que se possa entender por que os 

clientes dos terapeutas experientes se auto-orientam significativamente mais. Como 

apontado na literatura a vantagem da emissão e seguimento de auto-orientação é que 

não dependeriam da aprovação social do terapeuta, mas manteriam a vantagem da 

rapidez de mudança. 

Na Tabela 19, comparou-se a proporção do número de palavras em falas com 

orientação em cada sessão, com o número total de orientação em cada sessão. Nela 



 73

constata-se que 16 sessões dos terapeutas experientes continham uma proporção de 

orientação que variou de 0 a 15%, e 46 sessões dos terapeutas pouco experientes 

continham uma proporção de orientação que variou de 0 a 15%. Tanto os terapeutas 

experientes quanto os terapeutas pouco experientes apresentaram em seis de suas 

sessões uma proporção de orientação que variou de 15 a 30%. E em cinco sessões 

dos terapeutas experientes a porcentagem de orientação variou de 30 a 65%. Já para 

os terapeutas pouco experientes em apenas duas sessões a proporção de orientação 

variou de 30 a 65%. Fica evidente que terapeutas experientes orientam mais seus 

clientes e em maior proporção que terapeutas pouco experientes. No entanto há uma 

maior variabilidade nas sessões dos terapeutas experientes e essa maior variabilidade 

pode ser determinada pelas sessões do Terapeuta E. 

Comparou-se então se havia correlação entre o número total de orientação e a 

porcentagem de orientação utilizada nas sessões. De forma geral a maior proporção 

de orientação (%) não correspondeu ao maior número de orientações (ver anexo 7). 

Quanto à auto-orientação, 17 sessões dos terapeutas experientes com seus 

clientes apresentam uma proporção de auto-orientação que variou de 0 a 1,25% e 45 

sessões dos terapeutas pouco experientes com seus clientes apresentaram uma 

proporção de orientação que variou de 0 a 1,25%. Quatro sessões dos terapeutas 

experientes com seus clientes e oito sessões dos terapeutas pouco experientes com 

seus clientes apresentaram uma proporção de auto-orientação que variou de 1,25% a 

2,45%. Seis sessões dos terapeutas experientes com seus clientes apresentaram uma 

proporção de auto-orientação que variou de 2,45 a 8,5% e apenas uma sessão do 

terapeuta pouco experiente com seu cliente encontrou-se nessa faixa de proporção. 

Esses dados indicam que os clientes dos terapeutas experientes auto-orientam-se 

mais que os clientes dos terapeutas pouco experientes. Essa diferença parece ser 

determinada pelos clientes do Terapeuta D. Quando se comparou se havia correlação 

entre o número total de auto-orientações e o número de palavras com auto-orientação 

percebeu-se que de modo geral a maior proporção de auto-orientação também não 

correspondia ao número maior de auto-orientações (ver anexo 7). 

A utilização do teste de fidedignidade mostrou que as categorias são 

suficientemente operacionalizadas e permitem que diferentes pesquisadores cheguem 

ao mesmo resultado. Sturmey (1996) afirma que a concordância interobservadores é 

importante também para estabelecer que as definições de categorias de 
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comportamento sejam claramente operacionalizadas e possam ser interpretadas 

similarmente por dois observadores. Houve uma concordância entre juiz e 

pesquisador de no mínimo 80% e foi através desse resultado que as categorias foram 

construídas, validadas e consideradas fidedignas. 

7.1 Considerações finais. 
Terapeutas comportamentais utilizam em sua prática clínica orientação como 

um instrumento de mudança. O uso da orientação como uma das formas de produzir 

mudanças por regras pode ter vários determinantes: a abordagem teórica 

comportamental, que tem produzido intervenções bem sucedidas com o uso de 

procedimentos padronizados envolvendo orientação; o cliente, que por vezes solicita 

conselhos; a experiência clínica, durante a qual pode haver reforço diferencial do 

emprego de estratégias diretivas; a história de vida pessoal, que pode modelar, por 

exemplo, um estilo de interação pessoal mais controlador (Meyer & Donadone, 

2002). Nesta pesquisa atentou-se para cada uma dessas variáveis. Assim foram 

selecionados para participar desta pesquisa apenas terapeutas que se 

autodenominavam comportamentais radicais. Mesmo assim foi feita uma 

comparação entre o desempenho dos terapeutas, pois se sabe que a abordagem 

comportamental não é sólida e monolítica. Quanto aos clientes foi pedido que cada 

terapeuta gravasse três sessões com três diferentes clientes e assim evitou-se que a 

característica de um cliente influenciasse na análise dos dados. Quanto à experiência 

clínica, participaram desta pesquisa três terapeutas comportamentais experientes e 

seis terapeutas comportamentais pouco experientes. 

Os resultados deste trabalho sugerem que não é possível afirmar se o que 

determina o aparecimento da estratégia de orientação é claramente a abordagem 

teórica, claramente a experiência do terapeuta, ou claramente características de 

diferentes clientes. Talvez terapeutas experientes orientem mais seus clientes por 

ousarem mais, seu repertório ter variações maiores e estarem mais sob controle do 

que acontece nas sessões, do tema trazido pelo cliente e mesmo da reação do cliente 

à emissão de orientação. Tal afirmação é baseada na maior variabilidade encontrada 

nas sessões dos terapeutas experientes. Já os terapeutas pouco experientes parecem 

estar mais sob o controle do como proceder e não ousam muito, seu repertório parece 

ser menos diferenciado conforme os clientes. No entanto a maior conclusão aqui é 

que a orientação é uma estratégia que ocorre em intervenções clínicas 
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comportamentais, mas esta ocorre com freqüências variadas. Há alguns terapeutas 

que orientam bastante alguns clientes, mas são a minoria, uma vez que se observa 

que a estratégia de orientação aparece nas sessões, mas com uma proporção pequena 

em relação a toda sessão e é muito difícil determinar o que está controlando o 

comportamento de orientar. Na verdade não se pode dizer que a abordagem 

determina o uso de orientação e sim que os terapeutas dessa abordagem a utilizam. A 

única coisa que se pode afirmar é que aparentemente terapeutas experientes orientam 

mais que terapeutas pouco experientes. Neste estudo não se encontrou nenhum 

padrão fixo para dizer que terapeutas ou clientes determinam o uso da orientação. 

Ora parece ser o cliente (exemplo: clientes do Terapeuta Pouco Experiente 1b), ora 

parece ser o terapeuta (exemplo: Terapeuta Experiente E), ora parece não ser nenhum 

dos dois e sim outras variáveis como o tema a ser abordado, e finalmente há 

momentos em que o que parece determinar a utilização da estratégia de orientação é 

uma mistura de todos esses elementos. Assim em uma análise macro de variáveis não 

se encontraram determinantes e parece que para ser possível afirmar com clareza 

quais os verdadeiros determinantes deve-se fazer análise funcional de momento a 

momento. Ao olhar momento a momento o que está controlando o comportamento 

de orientar dos terapeutas através da análise funcional, está-se de acordo com as 

colocações de Skinner de que comportamentos não acontecem no vácuo e que ao 

identificar as condições caso a caso, os antecedentes, enfim, das respostas de orientar 

e auto-orientar, identificam-se as variáveis controladoras. O conjunto da literatura de 

psicoterapia aponta que as variáveis são complexas, interagem e é extremamente 

difícil isolá-las. Futuras pesquisas devem ser realizadas permitindo assim um 

aprofundamento dessas questões. Ao olhar cada unidade de orientação, pode-se 

verificar os possíveis diferentes controles. 

Os clientes dos terapeutas analisados se auto-orientam, sendo que os clientes 

dos terapeutas experientes se auto-orientam significativamente mais que os clientes 

dos terapeutas pouco experientes. Os resultados sugerem que promover auto-

orientação em vez de orientar diretamente é um comportamento modelado pela 

relação terapêutica e mais freqüente em um terapeuta experiente. Os tipos de auto-

orientação mais comuns foram auto-orientação para ação específica e auto-orientação 

para ação genérica, seguido de auto-orientação para encoberto, não havendo auto-

orientação para tarefa. Só houve diferença significativa quanto ao emprego de 
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orientação por terapeutas experientes e pouco experientes para o subtipo de 

orientação: orientação para ação específica (FOAE). Os terapeutas comportamentais 

pouco experientes que participaram desta pesquisa fazem uso de procedimentos 

estruturados e testados empiricamente, como por exemplo, tarefas de casa, o que 

pode ser entendido por comportamentos característicos de ansiedade em produzir 

mudanças rápidas, já que os terapeutas comportamentais experientes que 

participaram desta pesquisa não utilizam procedimentos estruturados como tarefas de 

casa para produzir mudanças. Vale ressaltar que os resultados dessa pesquisa 

apresentam apenas alguns indícios e tendências, sendo assim há terapeutas 

experientes que orientam seus clientes para que realizem tarefas. 

 Este trabalho foi um estudo descritivo que teve como intuito descrever a 

ocorrência de orientação em sessões de terapeutas comportamentais experientes e 

pouco experientes. Futuras pesquisas devem ser realizadas para um aprofundamento 

mais detalhado e para uma melhor explicação do porquê clientes do terapeuta 

comportamental se auto-orientam e por que os clientes dos terapeutas 

comportamentais experientes se auto-orientam significativamente mais que clientes 

dos terapeutas comportamentais pouco experientes.  
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ANEXO I 
Termo de Consentimento do Cliente 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

 

Eu, ________________________________________, cliente do terapeuta 

_______________________________, aceito participar do projeto de pesquisa 

desenvolvido pela psicóloga Juliana Cristina Donadone, mestranda pelo 

Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo e orientado pela Profa Dra. Sonia B. Meyer docente e pesquisadora do 

mesmo departamento.  

O objetivo geral das pesquisas coordenadas pela Profa Dra. Sonia B. Meyer é o 

de identificar as principais formas de atuação do psicólogo clínico na sua relação 

com seu cliente. Categorias de análise das falas do terapeuta e do cliente serão usadas 

baseadas na transcrição de sessões de psicoterapia gravadas em áudio e/ou vídeo. 

Diversas pesquisas poderão ser derivadas dos dados fornecidos, sempre dentro do 

objetivo geral proposto.  

Serão gravadas no mínimo três sessões de psicoterapia de cada cliente e estas 

posteriormente poderão ser analisadas para elaboração de trabalho de pesquisa a ser 

desenvolvida pelo grupo de pesquisa coordenado pela Profa Dra. Sonia Beatriz 

Meyer, da Universidade de São Paulo.  

Apenas o grupo de pesquisa terá acesso às gravações, garantindo o sigilo 

absoluto sobre a identidade do cliente. Os resultados da pesquisa serão organizados 

de modo a não permitir que a identificação do cliente seja tornada pública nas 

apresentações em congresso e na elaboração de trabalhos escritos, publicados ou não 

que poderão ocorrer. 

A participação neste projeto de pesquisa envolverá de minha parte: 

a) O presente consentimento informado, em três vias, sendo que uma delas 

ficará em meu poder, outra com o terapeuta e outra com a pesquisadora.  

b) Autorizar a gravação das sessões através de recursos audiovisual no âmbito 

exclusivo desse protocolo de pesquisa. As gravações em fita de vídeo ou áudio 
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serão de no mínimo três sessões de terapia e ficarão em poder do terapeuta que 

posteriormente encaminhará ao pesquisador; 

Declaro estar ciente de que: a) receberei resposta ou esclarecimento a qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados 

com a pesquisa; b) que tenho a liberdade de retirar meu consentimento informado e 

deixar de participar do estudo a qualquer momento sem penalização alguma; c) os 

dados indicativos de minha identidade não serão revelados; d) os nomes próprios 

(pessoas, lugares, instituições) serão alterados para nomes fictícios; e) poderei 

também apagar trechos da sessão que meu terapeuta e eu julgarmos que não devam 

ser vistos por outras pessoas envolvidas no projeto sem prejuízo da continuidade do 

meu atendimento. 

Declaro, finalmente, concordar com os termos de consentimento sem 

restrições. 

 
Assinatura do terapeuta: __________________________________________ 
Nome por extenso do terapeuta: ____________________________________ 
Data: ___ / ___ / 200_ 

 
Assinatura Cliente: ______________________________________________ 
Nome do cliente: ________________________________________________ 
Data: ___ / ___ / 200_ 

 
Assinatura do pesquisador: ________________________________________ 
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ANEXO II 
Termo de Consentimento do Terapeuta 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

 

Eu, ________________________________________, terapeuta do cliente 

_______________________________, aceito participar do projeto de pesquisa 

desenvolvido pela psicóloga Juliana Cristina Donadone, mestranda pelo 

Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo e orientado pela Profa Dra. Sonia B. Meyer docente e pesquisadora do 

mesmo departamento.  

O objetivo geral das pesquisas coordenadas pela Profa Dra. Sonia B. Meyer é o 

de identificar as principais formas de atuação do psicólogo clínico na sua relação 

com seu cliente. Categorias de análise das falas do terapeuta e do cliente serão usadas 

baseadas na transcrição de sessões de psicoterapia gravadas em áudio e/ou vídeo. 

Diversas pesquisas poderão ser derivadas dos dados fornecidos, sempre dentro do 

objetivo geral proposto.  

Serão gravadas no mínimo três sessões de psicoterapia de cada cliente e estas 

posteriormente poderão ser analisadas para elaboração de trabalho de pesquisa a ser 

desenvolvida pelo grupo de pesquisa coordenado pela Profa Dra. Sonia Beatriz 

Meyer, da Universidade de São Paulo.  

Apenas o grupo de pesquisa terá acesso às gravações, garantindo o sigilo 

absoluto sobre a identidade do cliente. Os resultados da pesquisa serão organizados 

de modo a não permitir que a identificação do cliente seja tornada pública nas 

apresentações em congresso e na elaboração de trabalhos escritos, publicados ou não 

que poderão ocorrer. 

A participação neste projeto de pesquisa envolverá de minha parte: 

a) O presente consentimento informado, em três vias, sendo que uma delas 

ficará em meu poder, outra com o cliente e outra com a pesquisadora.  

b) Autorizar a gravação das sessões através de recursos audiovisual no 

âmbito exclusivo desse protocolo de pesquisa. As gravações em fita de 
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vídeo ou áudio serão de no mínimo três sessões de terapia e ficarão em 

meu poder  posteriormente sendo encaminhada ao pesquisador; 
 

Declaro estar ciente de que: a) receberei resposta ou esclarecimento a 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa; b) que tenho a liberdade de retirar meu consentimento 

informado e deixar de participar do estudo a qualquer momento sem penalização 

alguma; c) os dados indicativos de minha identidade não serão revelados, a não ser 

que eu queira; d) os nomes próprios (pessoas, lugares, instituições) serão alterados 

para nomes fictícios; e) poderei também apagar trechos da sessão que meu cliente e 

eu julgarmos que não devam ser vistos por outras pessoas envolvidas no projeto sem 

prejuízo da continuidade do meu atendimento. 

Declaro, finalmente, concordar com os termos de consentimento sem 

restrições. 

 
Assinatura do terapeuta: __________________________________________ 
Nome por extenso do terapeuta: ____________________________________ 
Data: ___ / ___ / 200_ 

 
Assinatura Cliente: ______________________________________________ 
Nome do cliente: ________________________________________________ 
Data: ___ / ___ / 200_ 

 
Assinatura do pesquisador: ________________________________________ 
 

 



 83

 

 

ANEXO III 
Questionário Entregue aos Terapeutas 
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INFORMAÇÕES A RESPEITO DO TERAPEUTA E CLIENTES 
 

Informações – Terapeuta: 

1. Nome do terapeuta: 
________________________________________________________________ 

2. Em que estabelecimento realizou a graduação: 
________________________________________________________________ 

3. Abordagem teórica:  
________________________________________________________________ 

4. Cursos de aprimoramento, especialização e pós-graduação realizados:  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Participa de eventos, congresso, cursos, grupos de estudo atualmente? Quais?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Número de anos de experiência como terapeuta e número de casos já atendidos até 
o presente momento (favor especificar os tipos de caso – adulto/criança):  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Quais as maiores dificuldades encontrada nos casos atendidos?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Gostaria que meu nome aparecesse na pesquisa como terapeuta – participante?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Ψ 
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Informações dos clientes: 

 

Cliente 1:  
(estes dados não serão apresentados em publicações ou comunicações científicas) 

 

 

Primeiro nome:________________________________________________________ 

Estado Civil __________________________________________________________ 

Idade: __________  

Data de Nascimento: __ / __ / _____  

Naturalidade: __________________  

Sexo:_________________________ 

Escolaridade: ________________________________________________________ 

Profissão: ___________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Tempo nesta atividade: _________________________________________________ 

Renda familiar: _______________________________________________________ 

Motivo da procura de terapia: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Diagnóstico__________________________________________________________ 

Tempo de terapia______________________________________________________ 

Estrutura social e familiar: ______________________________________________ 

Este cliente é:  

� cooperativo   
� resistente     
� motivado  
� desmotivado     
� outros: __________________________ 

 



Ψ 
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INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA 
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Cliente 2:  
(estes dados não serão apresentados em publicações ou comunicações científicas) 

 

Primeiro nome:________________________________________________________ 

Estado Civil __________________________________________________________ 

Idade: __________  

Data de Nascimento: __ / __ / _____  

Naturalidade: __________________  

Sexo:_________________________ 

Escolaridade: ________________________________________________________ 

Profissão: ___________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Tempo nesta atividade: _________________________________________________ 

Renda familiar: _______________________________________________________ 

Motivo da procura de terapia: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Diagnóstico__________________________________________________________ 

Tempo de terapia______________________________________________________ 

Estrutura social e familiar: ______________________________________________ 

Este cliente é:  

� cooperativo   
� resistente     
� motivado  
� desmotivado     
� outros: __________________________ 

 

 



Ψ 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA 

 

  Av. Prof. Mello Moraes,1721 Bloco F 
Cidade Universitária - São Paulo/SP 

CEP 05508-900 
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Cliente 3:  
(estes dados não serão apresentados em publicações ou comunicações científicas) 

 

Primeiro nome:________________________________________________________ 

Estado Civil __________________________________________________________ 

Idade: __________  

Data de Nascimento: __ / __ / _____  

Naturalidade: __________________  

Sexo:_________________________ 

Escolaridade: ________________________________________________________ 

Profissão: ___________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Tempo nesta atividade: _________________________________________________ 

Renda familiar: _______________________________________________________ 

Motivo da procura de terapia: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Diagnóstico__________________________________________________________ 

Tempo de terapia______________________________________________________ 

Estrutura social e familiar: ______________________________________________ 

Este cliente é:  

� cooperativo   
� resistente     
� motivado  
� desmotivado     
� outros: __________________________ 
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ANEXO IV 
Folha de Registro de Orientação 
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Terapeuta: Inicial do Nome: ____   Pouco Experiente   Experiente 

Nome do Cliente (inicial): ____ 

Número da sessão:__º  

 

Nº de palavras terapeuta: ____ 

Nº de palavras cliente: ____ 

Nº total de palavras da sessão: ____ 

 

Orientação 
Terapeuta: __  Cliente:__  Sessão:__  Categorizador: J  Data da sessão: __ / __ / _____ 

Categorização das orientações Fala do 
Terapeuta 

Nº: 

Transcrição das partes da sessão 
com orientação A:E A:G T E 

      
      
      
Total de 
orientação: 

     

Total de fala 
contendo 
orientação: 
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ANEXO V 
Folha de Registro de Auto - Orientação 



 91

 

 

Terapeuta: Inicial do Nome: ____   Pouco Experiente   Experiente 

Nome do Cliente (inicial): ____ 

Número da sessão:__º  

 

Nº de palavras terapeuta: ____ 

Nº de palavras cliente: ____ 

Nº total de palavras da sessão: ____ 

 

Auto - Orientação 
Terapeuta: __  Cliente:__  Sessão:__  Categorizador: J  Data da sessão: __ / __ / _____ 

Categorização das orientações Fala do 
Terapeuta 

Nº: 

Transcrição das partes da sessão 
com orientação A:E A:G T E 

      
      
      
Total de 
orientação: 

     

Total de fala 
contendo 
orientação: 
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ANEXO VI 
Descrição dos testes utilizados neste estudo: 
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Descrição dos testes utilizados neste estudo: 

 

 

P-valor: O resultado de cada comparação possui uma estatística chamada de 

p-valor. Esta estatística é que nos ajuda a concluir sobre o teste realizado. Caso esse 

valor seja maior que o nível de significância adotado (erro ou α ), concluímos 

portanto que a 0H  (a hipótese nula) é a hipótese verdadeira, caso contrário ficamos 

com 1H , a hipótese alternativa. Neste trabalho o erro adotado foi de 0,05 (5%). 

 

A ANOVA – ANÁLISES DE VARIANCIA é uma técnica paramétrica bastante 

usual, ela é utilizada para se comparar as médias de dois ou mais grupos 

simultaneamente. Essa comparação é feita através da média, mas levando em 

consideração a variabilidade dos dados.  No entanto devemos nos atentar ao fato de 

que para a realização deste teste, algumas suposições a priori devem ser satisfeitas. 

Por ser uma técnica paramétrica, supomos que ),0(~ 2σε Nij , em linguagem de 

leigos, isso quer dizer que os erros para cada observação têm que ter uma 

distribuição normal com média zero e variância constante. 

Para a utilização da técnica da ANOVA os dados têm de estar dispostos da 

seguinte maneira: 

Tabela 22 – Tratamento dos dados ANOVA 

 

   Tratamentos   
Elemento  
da  
Amostra   

  1       2         3              K 

i n 
M 

2 
1 

  

kknnn n 

k

k

xx x x

xx x x 
xx x x 

L

MMM M 
L

L

32 1 3 2 1 

23222 12 
13121 11 

 

∑    
i x    x  
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Assim, iremos realizar o seguinte teste nos dados amostrados: 

 



 ====

 diferente uma menos pelo :H
 :H

1

A0 NCB µµµµ L
 

 

Onde: 

Aµ = média da variável A; 

Bµ = média da variável B; 

  Cµ = média da variável C; 

  Nµ = média da n-ésima (última) variável. 

 

Com os dados dispostos da maneira anterior, devemos calcular e montar a 

tabela abaixo que expressa de forma resumida e sucinta o teste realizado. 

Tabela 23 - ANOVA 

Fonte de 
Variação 

Soma de 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrados 
Médios Teste F 

Entre Grupos eQ  1−k  
1

2

−
=

k
Q

S e
e  

Dentro dos Grupos etr QQQ −=  kn −  
kn
QQ

S et
r −

−
=2  

2

2

r

e
cal S

S
F =  

Total tQ  1−n    

 

Onde:  

C
n

x
Q

i i

j
ij

e −





























= ∑
∑

2

  ∑∑
= =

−=
K

i

n

j
ijt

i

CxQ
1 1

2   
n

x
C

K

i

n

j
ij

i
2

1 1









=
∑∑
= =  

 

 

Assim se ( )knkcal FF −−> ,1 , concluímos pela hipótese nula, ou seja, a igualdade 

entre os grupos, caso contrario concluímos pela hipótese alternativa ( 1H ). 
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COMPARAÇÃO MÚLTIPLA DE TUCKEY: é uma “especificação da ANOVA”. 

Quando utilizamos a ANOVA para se comparar mais do que dois grupos 

simultaneamente, e encontramos diferença entre eles, precisamos fazer todas as 

comparações duas a duas (múltiplas) para se determinara onde está ocorrendo a 

diferença. 

O TESTE DE IGUALDADE DE DUAS PROPORÇÕES: este teste compara dois 

grupos através da proporção, e desta forma compara se a proporção de duas variáveis 

ou seus níveis são estatisticamente significante. Calcula-se a proporção das variáveis 

em cada um dos grupos, por isso que normalmente é utilizado em dados qualitativos. 

 

Assim trabalhamos com as seguintes hipóteses: 

 





≠
=

211

210

p :
p :

pH
pH  

 

Para realizarmos este teste devemos calcular 
1

1
1 n

x
f = , 

2

2
2 n

x
f =  e 

21

21ˆ
nn
xx

p
+
+

= . 

Com isso podemos agora calcular a estatística teste. 

 









+−

−
=

21

21

11)ˆ1(ˆ
nn

pp

ff
Zcal  

 

Conclusões 

 

Se 
22
αα ZZZ cal ≤≤− , não se pode rejeitar 0H , isto é, a um determinado risco 

α , dizemos que não existe diferença entre as proporções. 

Se 
2
αZZcal >  ou 

2
αZZcal −< , rejeita-se 0H , concluindo-se, com risco α , que 

há diferença entre as proporções. 

 

INTERVALO DE CONFIANÇA: técnica que complementa uma analise descritiva, 

ou seja, utilizamos essa técnica para variáveis quantitativas. Utilizamos o intervalo 
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de confiança quando queremos ver o quanto a média pode variar numa determinada 

probabilidade de confiança. Essa técnica é descrita da seguinte maneira: 

 

ασµσ
αα −=








+≤≤− 1

22 n
Zx

n
ZxP  

 

 Onde: 

  x = média amostral; 

  
2

αZ = percentil da distribuição normal; 

  σ = variância amostral (estatística não viciada da variância 

populacional); 

  µ = média populacional; 

  α  = nível de significância. 
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ANEXO VII 
Planilha síntese dos dados coletados 
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Tabela 24 – Planilha organizada com os dados (número de palavras de orientação, auto-orientação e 
porcentagens) 

 

N
º T

ot
al

 
Pa

la
vr

as
 

Te
ra

pe
ut

a 

N
º T

ot
al

 
Pa

la
vr

as
 

C
lie

nt
e 

N
º t

ot
al

 d
e 

Pa
la

vr
as

 

N
º P

al
av

ra
s 

em
 F

al
as

 c
om

 
O

rie
nt

aç
ão

 

%
 d

e 
O

rie
nt

aç
ão

 
po

r s
es

sã
o 

FO
 

(T
O

TA
L)

 

N
º P

al
av

ra
s 

em
 F

al
as

 c
om

 
A

O
 

%
 d

e 
A

O
 p

or
 

se
ss

ão
 

FA
O

 
(T

O
TA

L)
 

T1aC1S1 3.562 7.719 11.308 101 2,84 8 26 0,34 4
T1aC1S2 3.042 6.020 9.287 199 6,54 1 26 0,43 0
T1aC1S3 2.024 7.549 9.622 49 2,42 9 0 0,00 1
T1aC2S1 5.262 5.790 11.052 394 7,49 5 87 1,50 1
T1aC2S2 7.493 3.702 11.195 632 8,43 4 51 1,38 1
T1aC2S3 2.713 8.151 10.864 66 2,43 4 0 0,00 0
T1aC3S1 2.988 7.432 10.420 217 7,26 10 135 1,82 3
T1aC3S2 1.359 5.307 6.666 19 1,40 10 0 0,00 1
T1aC3S3 5.569 7.205 12.774 291 5,23 3 7 0,10 0
T2aC1S1 2.802 3.749 6.766 176 6,28 3 31 0,83 1
T2aC1S2 4.603 2.317 6.951 31 0,67 2 0 0,00 0
T2aC1S3 1.800 3.173 5.181 208 11,56 4 0 0,00 0
T2aC2S1 2.134 1.574 4.784 1.076 50,42 11 0 0,00 0
T2aC2S2 2.927 1.275 4.404 202 6,90 8 0 0,00 0
T2aC2S3 2.610 1.101 4.705 938 35,94 10 56 5,09 1
T2aC3S1 2.081 9.269 11.802 452 21,72 6 0 0,00 0
T2aC3S2 3.693 7.375 11.136 68 1,84 4 0 0,00 0
T2aC3S3 1.522 8.700 10.507 285 18,73 6 0 0,00 0
T1bC1S1 1792 1957 5564 23 1,28 1 0 0 0
T1bC1S2 2427 3543 8415 18 0,74 1 0 0 0
T1bC1S3 2033 3107 7187 14 0,69 1 0 0 0
T1bC2S1 869 4165 6049 145 16,69 4 0 0 0
T1bC2S2 1441 2739 5652 31 2,15 1 0 0 0
T1bC2S3 1133 4392 6927 269 23,74 7 0 0 0
T1bC3S1 1346 3432 6283 159 11,81 4 0 0 0
T1bC3S2 1490 2574 5689 120 8,05 4 15 0,58 1
T1bC3S3 1329 3045 5797 94 7,07 2 0 0 0
T2bC1S1 1.727 4.243 5.970 508 29,42 2 60 1,41 1
T2bC1S2 1.584 5.042 6.626 200 12,63 4 24 0,48 2
T2bC1S3 2.245 5.654 7.899 131 5,84 4 0 0,00 4
T2bC2S1 1.628 6.298 7.926 104 6,39 7 35 0,56 1
T2bC2S2 1.206 6.194 7.400 109 9,04 9 45 0,73 0
T2bC2S3 2.013 7.492 9.505 77 3,83 9 122 1,63 0
T2bC3S1 1.575 6.578 8.153 205 13,02 6 38 0,58 3
T2bC3S2 1.343 4.081 5.424 223 16,60 5 0 0,00 1
T2bC3S3 1.062 3.468 4.530 334 31,45 2 0 0,00 1
T1cC1S1 4.907 4.690 9597 405 8,25 7 0 0,00 0
T1cC1S2 3.785 4.649 8434 95 2,51 2 0 0,00 0
T1cC1S3 3.352 6.219 9571 122 3,64 2 0 0,00 1
T1cC2S1 3.228 4.842 8070 352 10,90 7 231 4,77 6
T1cC2S2 3.245 6.542 9787 114 3,51 4 86 1,31 2
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T1cC2S3 3.335 7.662 10997 149 4,47 3 0 0,00 0
T1cC3S1 3.551 3.991 7542 444 12,50 6 38 0,95 1
T1cC3S2 2.342 5.843 8185 46 1,96 1 0 0,00 0
T1cC3S3 1.706 6.222 7928 244 14,30 4 31 0,50 1
T2cC1S1 4.208 3.957 8.165 628 14,92 15 4 0,10 1
T2cC1S2 4.858 3.632 8.490 335 6,90 4 13 0,36 1
T2cC1S3 3.693 5.845 9.538 132 3,57 2 35 0,60 1
T2cC2S1 4.427 5.742 10.169 540 12,20 10 84 1,46 2
T2cC2S2 4.915 7.236 12.151 294 5,98 6 83 1,15 2
T2cC2S3 5.444 5.681 11.125 279 5,12 8 0 0,00 0
T2cC3S1 2.252 6.244 8.496 128 5,68 8 83 1,33 1
T2cC3S2 2.329 6.109 8.438 90 3,86 6 0 0,00 0
T2cC3S3 3.413 7.044 10.457 13 0,38 2 0 0,00 0
TEDC1S1 2.357 5.122 8.657 1.133 48,07 14 45 0,01 2
TEDC1S2 3.365 5.197 14.698 275 8,17 6 332 0,06 8
TEDC1S3 2.917 4.627 7.703 125 4,29 2 14 0,00 1
TEDC2S1 1.682 10.276 12.652 139 8,26 10 555 0,05 3
TEDC2S2 1.769 7.107 9.520 523 29,56 4 121 0,02 10
TEDC2S3 303 4.142 4.782 134 44,22 3 203 0,05 7
TEDC3S1 2.115 10.138 12.489 61 2,88 1 175 0,02 6
TEDC3S2 986 6.421 7.590 0 0,00 0 183 0,03 5
TEDC3S3 1.920 6.600 8.739 205 10,68 5 14 0,00 1
TEEC1S1 3.011 5.762 8.773 706 23,45 11 0 0,00 0
TEEC1S2 2.591 7.065 9.656 242 9,34 8 15 0,21 1
TEEC1S3 2.443 5.761 8.204 442 18,09 13 0 0,00 0
TEEC2S1 3.506 4.505 8.011 450 12,84 7 54 1,20 1
TEEC2S2 2.538 3.592 6.130 1.608 63,36 28 27 0,75 2
TEEC2S3 4.167 2.756 6.923 745 17,88 14 0 0,00 0
TEEC3S1 1.391 6.119 7.510 267 19,19 6 0 0,00 0
TEEC3S2 1.353 6.390 7.743 378 27,94 6 39 0,61 1
TEEC3S3 1.168 5.666 6.834 404 34,59 6 0 0,00 0
TEFC1S1 3.925 4.672 8.597 223 5,68 8 58 1,24 1
TEFC1S2 2.244 1.799 4.043 333 14,84 6 43 2,39 2
TEFC1S3 2.218 1.805 4.023 696 31,38 8 6 0,33 1
TEFC2S1 1.488 1.514 3.002 0 0,00 0 0 0,00 0
TEFC2S2 2.099 2.445 4.544 227 10,81 5 0 0,00 0
TEFC2S3 2.360 1.937 4.297 347 14,70 3 0 0,00 0
TEFC3S1 3.466 3.172 6.638 56 1,62 3 0 0,00 0
TEFC3S2 3.179 2.748 5.927 48 1,51 3 224 8,15 6
TEFC3S3 1.155 2.495 3.650 101 8,74 3 61 2,44 1
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Tabela 25 - Total de falas com orientação e auto-orientação por sessão e seus subtipos. 

  
FO 

(TOTAL) FOAE FOAG FOT FOE 
FAO 

(TOTAL) FAOAE FAOAG FAOT FAOE
T1aC1S1 8 5 3 0 0 4 1 3 0 0
T1aC1S2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
T1aC1S3 9 5 2 1 1 1 0 1 0 0
T1aC2S1 5 1 3 0 1 1 1 0 0 0
T1aC2S2 4 0 0 4 0 1 0 1 0 0
T1aC2S3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
T1aC3S1 10 0 4 0 6 3 1 2 0 0
T1aC3S2 10 3 7 0 0 1 1 0 0 0
T1aC3S3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
T2aC1S1 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0
T2aC1S2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
T2aC1S3 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
T2aC2S1 11 6 1 0 4 0 0 0 0 0
T2aC2S2 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0
T2aC2S3 10 1 6 0 3 1 0 1 0 0
T2aC3S1 6 0 4 0 2 0 0 0 0 0
T2aC3S2 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
T2aC3S3 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0
T1bC1S1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
T1bC1S2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
T1bC1S3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
T1bC2S1 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
T1bC2S2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
T1bC2S3 7 1 4 0 2 0 0 0 0 0
T1bC3S1 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0
T1bC3S2 4 2 0 0 2 1 1 0 0 0
T1bC3S3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
T2bC1S1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0
T2bC1S2 4 2 1 0 1 2 1 0 0 1
T2bC1S3 4 3 1 0 0 4 4 0 0 0
T2bC2S1 7 0 4 0 3 1 1 0 0 0
T2bC2S2 9 4 1 0 4 0 0 0 0 0
T2bC2S3 9 4 3 0 2 0 0 0 0 0
T2bC3S1 6 4 2 0 0 3 1 2 0 0
T2bC3S2 5 3 0 0 2 1 0 1 0 0
T2bC3S3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0
T1cC1S1 7 0 1 3 3 0 0 0 0 0
T1cC1S2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
T1cC1S3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0
T1cC2S1 7 3 3 1 0 6 4 2 0 0
T1cC2S2 4 3 0 0 1 2 0 1 0 1
T1cC2S3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
T1cC3S1 6 1 1 0 4 1 0 0 0 1
T1cC3S2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
T1cC3S3 4 3 0 0 1 1 0 0 0 1
T2cC1S1 15 8 1 3 3 1 1 0 0 0
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FO 

(TOTAL) FOAE FOAG FOT FOE 
FAO 

(TOTAL) FAOAE FAOAG FAOT FAOE
T2cC1S2 4 1 0 1 2 1 0 1 0 0
T2cC1S3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0
T2cC2S1 10 5 0 1 4 2 2 0 0 0
T2cC2S2 6 5 0 0 1 2 0 1 0 1
T2cC2S3 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0
T2cC3S1 8 4 2 0 2 1 0 1 0 0
T2cC3S2 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0
T2cC3S3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TEDC1S1 14 5 0 0 9 2 2 0 0 0
TEDC1S2 6 3 1 0 2 8 3 3 0 2
TEDC1S3 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0
TEDC2S1 10 4 4 0 2 3 1 0 0 2
TEDC2S2 4 2 0 0 2 10 7 0 0 3
TEDC2S3 3 1 1 0 1 7 2 5 0 0
TEDC3S1 1 0 0 0 1 6 3 3 0 0
TEDC3S2 0 0 0 0 0 5 1 3 0 1
TEDC3S3 5 0 4 0 1 1 0 1 0 0
TEEC1S1 11 8 2 0 1 0 0 0 0 0
TEEC1S2 8 5 3 0 0 1 1 0 0 0
TEEC1S3 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0
TEEC2S1 7 5 0 0 2 1 0 1 0 0
TEEC2S2 28 21 4 0 3 2 2 0 0 0
TEEC2S3 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0
TEEC3S1 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0
TEEC3S2 6 4 0 0 2 1 0 1 0 0
TEEC3S3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
TEFC1S1 8 4 1 0 3 1 1 0 0 0
TEFC1S2 6 4 1 0 1 2 1 1 0 0
TEFC1S3 8 1 2 0 5 1 1 0 0 0
TEFC2S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEFC2S2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TEFC2S3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TEFC3S1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
TEFC3S2 3 3 0 0 0 6 5 1 0 0
TEFC3S3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0
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