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RESUMO 
 

Meyer, S. B. Análise de ‘solicitação de informação’ e ‘recomendação’ em banco de 
dados de terapias comportamentais. 2009. 329 f. Tese (livre-docência) – Instituto de 
Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

  
Para permitir melhor entendimento daquilo que o terapeuta analítico-comportamental faz para 
produzir mudanças o estudo propôs nova organização de categorias de comportamento do 
terapeuta, criou um banco de dados de sessões de terapia comportamental, analisou as 
categorias ‘Solicitação de Informação’ e ‘Recomendação’. As categorias propostas foram 
Solicitação de informação, Facilitação, Informação, Recomendação, Interpretação, Empatia, 
Aprovação, Discordância e Outros. A meta-análise agrupou resultados de 626 sessões de 19 
pesquisas brasileiras de terapias analítico-comportamentais usando as categorias do Estudo 1. 
Alguns dos resultados foram: ‘Solicitação de informação’ teve alta porcentagem no banco de 
dados, que foi ainda maior no início da terapia sendo que quanto mais experiente o terapeuta, 
menor a proporção de perguntas. Nem toda pergunta é ‘Solicitação de informação’, perguntas 
também promovem auto-observação, aliança terapêutica, bloqueio de esquiva, recomendações e 
discordâncias. O terapeuta pergunta diferencialmente de acordo com atividade, tema e 
sentimentos abordados e as informações prestadas por clientes podem se seguir a diferentes 
modalidades de perguntas. Quanto à ‘recomendação’ cinco pesquisas sobre mudanças por regras 
foram apresentadas. A primeira verificou se terapeutas comportamentais experientes utilizam 
recomendação, sua freqüência e sua forma. A segunda comparou seu emprego por terapeutas 
experientes e pouco experientes. A terceira categorizou 45 terapias realizadas pela Internet. A 
quarta analisou detalhadamente os dados da segunda pesquisa e a quinta analisou 
‘recomendação’ no banco de dados. Em todas elas os terapeutas variaram bastante no número 
de recomendações por sessão e por clientes. Recomendar foi uma das estratégias menos usadas, 
mas presente na maioria das terapias e empregada por terapeutas de diferentes abordagens. Sua 
ocorrência na primeira sessão era baixa, aumentou e voltou a diminuir após quatro meses de 
terapia. A forma mais freqüente foi para executar ações específicas e prescrição de tarefas teve 
poucas ocorrências. Terapeutas experientes recomendaram mais que os menos experientes, mas 
os dados não foram conclusivos. Episódios de recomendação iniciavam-se com relato de uma 
situação ao terapeuta que solicitava reflexão e interpretava antes de recomendar. As respostas 
dos clientes que antecediam a recomendação indicavam que eles não se responsabilizavam pela 
situação geradora do problema, não a enfrentavam, não sabiam avaliar se sua resposta era 
adequada, não sabiam o que deveriam fazer em situações similares. Após uma recomendação os 
clientes concordavam, ou se opunham, ou recebiam nova recomendação. Estas foram dadas para 
todos os temas abordados voltando-se para problemas do cotidiano. Clientes motivados e 
cooperativos receberam mais recomendações, as para ação específica foram mais freqüentes 
para os que estudaram menos e as para ação genérica para os que estudaram mais. Quanto às 
outras categorias a mais freqüente foi ‘interpretação’ que teve tendência crescente. A segunda 
mais freqüente foi ‘Prover conseqüências’ (‘empatia’+ ‘aprovação’ + ‘discordância’) que não 
apresentou tendências. ‘Facilitação’ foi estável no tempo e ‘informação’ teve tendência 
decrescente. Terapeutas experientes facilitaram mais nas primeiras sessões que os menos 
experientes, informaram mais no início da terapia, mas depois menos, proviam mais 
conseqüências e interpretaram com freqüências similares.  Questões metodológicas e novas 
possibilidades de pesquisa foram discutidas.   
 
Palavras-chave: 1. Categorização de Comportamentos; 2. Interação Terapêutica; 3. Terapia 
Analítico-Comportamental; 4. Meta-análise. 



 

 
 

 
ABSTRACT 

 
Meyer, S. B. Analysis of ‘requesting information’ and ‘recommendation’ based on 
data base of behavior therapy. 2009. 329 p. Thesis (Livre-docência) – Institute of 
Psychology, University of São Paulo, São Paulo, 2009. 

  
In order to better understand how the behavior-analytic therapist produces changes, this study 
proposed a reviewed set of behavior categories of the therapist, created a data base of behavior 
therapy sessions, analyzed ‘information request’ and ‘recommendation’ categories. The 
proposed categories were ‘information request’, ‘facilitation’, ‘information’, recommendation’, 
‘interpretation’, ‘empathy’, approval’ ‘discordance’ and ‘others’. Meta analysis grouped results 
from 626 sessions of 19 Brazilian behavior analytic researches using Study 1 categories. Some 
results were the following: ‘Information request’ showed high percentage in the data base, 
which was even higher in the beginning of therapy; the more experienced the therapist the lower 
the proportion of questions. Not every question refers to ‘information request’. Questions also 
stimulate self observation, therapeutic alliance, avoidance blocking, recommendations, and 
discordances. The therapist asks differentially according to the activity, theme and discussed 
feelings and information provided by clients can follow different ways of questioning. With 
reference to ‘recommendation’ five researches on changes by rules were presented. The first 
investigated whether experienced behavior therapists use recommendation, its frequency and its 
form. The second compared its usage by experienced and less experienced therapists. The third 
categorized 45 therapies carried out by the internet. The fourth analyzed in detail the data of the 
second research and the fifth analyzed ‘recommendation’ in the data base. In all studies the 
therapists varied considerably in the number of recommendations per session and by client. 
Recommendation was one of the least used strategies but present in the majority of therapies 
and used by therapists of different approaches. Its occurrence in the first session was low, 
increased and then dropped after four months of therapy. The most frequent form was to carry 
out specific actions, task prescriptions had few occurrences. Experienced therapists 
recommended more than the less experienced but data were not conclusive. Episodes of 
recommendation began with a report of a situation to the therapist who requested reflection and 
interpreted before recommending. The replies of the clients that came before recommendation 
indicated that they did not take responsibility for the situation that generated the problem, they 
didn’t face it, they didn’t know how to evaluate whether their reply was adequate, and they 
didn’t know what to do in similar circumstances. After recommendations, clients agreed or 
disagreed or received a new recommendation. Recommendations were given relative to all 
themes covered and were directed towards everyday problems. Motivated and cooperative 
clients received more recommendations; those to specific actions were more frequent for who 
studied less and those to generic actions for who studied more. With reference to the other 
categories the most frequent was ‘interpretation’ which showed an increasing tendency. The 
second most frequent was ‘provide consequences’ (‘empathy’ + ‘approval’ + ‘discordance’) that 
showed no tendency. ‘Facilitation’ was stable through time and ‘information’ showed a 
decreasing tendency. Experienced therapists facilitated more during the initial sessions than the 
less experienced; informed more in the beginning of therapy but then less; provided more 
consequences and interpreted with similar frequencies. Methodological issues and new 
possibilities of research were discussed.  
 
Key-words: 1. Behavior categorization; 2. Therapeutic interaction; 3. Analytic behavior therapy; 
4. Meta analysis.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Pesquisa de processo1 

O desenvolvimento de pesquisas sobre intervenções clínicas psicológicas 

propicia melhor entendimento de como ocorrem mudanças nas pessoas. Evidências 

empíricas dão suporte a decisões de terapeutas, políticas do setor de saúde e de 

prestação de serviços, professores no ensino de novos terapeutas e ajudam na 

formulação de teorias que expliquem o fenômeno encontrado. São vários os tipos de 

pesquisa em psicoterapia que têm sido realizados e o interesse do presente estudo recai 

na pesquisa de processo de mudança e, em especial, sobre aquilo que o terapeuta faz 

para produzir tais mudanças.  

O processo psicoterápico pode ser definido como uma interação entre dois 

indivíduos (ou mais) onde um deles, o cliente, está procurando ajuda para um problema 

considerado passível de solução, por meio de uma intervenção psicoterapêutica. O outro 

membro da díade é o terapeuta, o qual, supostamente, possui treinamento e recursos 

pessoais para fornecer a ajuda necessária (Garfield, 1995). 

                                                        
1 Adaptação de: 
a. Ireno, E. M. (2007). Formação de Terapeutas Analítico-Comportamentais: efeitos de um instrumento 

para avaliação de desempenho. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. 
b. Nardi, R. & Meyer, S. B. (2008). Proposta de interpretação de operantes verbais na relação terapeuta-

cliente, demonstrada em caso de dor crônica. Revista Psicolog, v. 1, p. 68-87. 
c. Zamignani, D. R. & Meyer, S. B. (2007b). Comportamento verbal no contexto clínico: contribuições 

metodológicas a partir da análise do comportamento. Revista Brasileira de Terapia Comportamental 
e Cognitiva, v. 9, p. 241-259. 
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O terapeuta é aquele que poderá, por meio dos conhecimentos adquiridos e das 

habilidades que possui ajudar o cliente que o procura a resolver seus problemas. A 

forma como conduz a sessão, a sua interação com o cliente, sua experiência, sua 

formação teórica, a escolha das técnicas e as intervenções que realiza, irão influenciar 

no processo e no resultado da terapia (Villani, 2002; Novaki, 2003). Gongora (1995) 

chega a afirmar que o processo terapêutico não exige material e nem local especiais, 

mas apenas um profissional habilitado. Por isso, muitos estudos têm enfocado o 

comportamento do terapeuta como variável crítica para obter a melhora do cliente.  

Falando especificamente da terapia comportamental, os estudos que buscavam 

explicitar quais variáveis eram responsáveis pelos resultados alcançados pelo processo 

terapêutico foram aos poucos mudando seu enfoque. Kerbauy (1981) ao descrever os 

primeiros trabalhos realizados pelos terapeutas comportamentais afirmou que a prática 

tendia, freqüentemente, a caracterizá-los como aqueles que empregavam técnicas. Como 

conseqüência, pesquisadores, professores e supervisores enfocavam somente a 

necessidade do aluno aprender a administrar técnicas de modificação do comportamento 

(Rangé et al., 1995; Guilhardi, 1988). No entanto o fato de que as técnicas não 

obtinham 100% de sucesso em todos os casos, fez com que surgissem dúvidas com 

relação à possibilidade de outras variáveis terem influência, como características do 

cliente, do terapeuta e suas habilidades em avaliar os problemas do cliente e aplicar as 

técnicas (Gavino, 1996; Kerbauy, 1981). Assim, as características do terapeuta 

passaram a atrair a atenção de pesquisadores e clínicos que encontraram nelas parte da 

explicação para os resultados alcançados. Questões sobre como a interação terapeuta-

cliente funcionava e sobre o que o terapeuta fazia que resultava na melhora ou não do 

cliente passaram a ser investigadas, possibilitando um melhor entendimento do processo 

e a possibilidade de aperfeiçoá-lo (Silvares & Silveira, 2003). 
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Ao estudar a literatura de pesquisa em psicoterapia, Garfield (1995) fez um 

levantamento de quais fatores parecem contribuir para o alcance de resultados positivos 

na terapia. Dentre estes fatores são encontrados procedimentos que seriam realizados 

por todos os terapeutas, independente da linha teórica (fatores comuns) e outros que 

dependem da afiliação teórica (fatores específicos). Alguns dos fatores comuns 

elencados pelo autor e que encontram paralelos na literatura comportamental seriam:  

1) As habilidades do terapeuta em estabelecer uma relação positiva com seu 

cliente (também chamada de aliança de trabalho ou aliança terapêutica), sendo cada vez 

mais constatado que a qualidade desta relação pode influenciar no processo terapêutico. 

Parece que habilidades como demonstrar interesse, empatia, aceitação, afeto positivo, 

ouvir, inspirar confiança, esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do processo e 

reforçar as respostas do cliente de procurar ajuda e tentar mudar, são essenciais para o 

desenvolvimento de uma relação terapêutica positiva. Como conseqüência, o cliente 

teria uma maior abertura e motivação para se envolver no processo. Inclusive, pesquisas 

têm mostrado que a avaliação das percepções do cliente sobre a relação terapêutica no 

início da terapia tem sido capaz de predizer ocorrências de atrito e resultados positivos, 

sendo a variabilidade nos graus de avaliação associada ao estilo de interação do 

terapeuta com o cliente (Follette & Callaghan, 1996). Segundo Meyer e Vermes (2001) 

as características do terapeuta influenciam o estabelecimento e a manutenção da relação 

terapêutica e têm influência sobre o processo terapêutico. Estas têm, inclusive, caráter 

de predição de bons resultados no tratamento.  

2) As habilidades do terapeuta para fazer interpretações e fornecer ao cliente um 

maior entendimento sobre suas dificuldades, que parece ter um impacto terapêutico no 

sentido de reduzir a ansiedade do cliente sobre seus problemas e deixá-lo esperançoso 

quanto à possibilidade de melhora. Segundo Skinner (1974), ao se tornar consciente de 
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quais variáveis afetam seu comportamento, uma pessoa estaria em melhor posição de 

mudá-lo. Um dos objetivos da terapia seria gerar autoconhecimento, sendo importante a 

sensibilidade e habilidade do terapeuta para discriminar as contingências em operação 

no contexto de vida do cliente e no contexto terapêutico (realizar interpretações), bem 

como sua capacidade para levar o cliente a discriminá-las e a influenciá-las (Guilhardi 

& Queiroz, 2001).  

3) Habilidades para facilitar a expressão de problemas e sentimentos por parte 

do cliente, por meio de uma relação positiva e fornecendo um ambiente no qual o 

cliente se sinta à vontade (capacidade do terapeuta para inspirar confiança no cliente e o 

aceitar sem julgamentos, sendo uma audiência não-punitiva). Segundo Kerbauy (2001) 

ao comparecer à sessão terapêutica, a pessoa está sofrendo. Não punir suas falas (com 

ironia, ridicularização, incompreensão) pode ser um ponto de partida para o início de 

um trabalho gratificante. A autora afirma que este cuidado é fundamental, 

principalmente nas primeiras sessões. 

4) Reforçar os comportamentos do cliente ocorridos na terapia. Garfield (1995) 

afirma que embora terapeutas de outras abordagens não admitam que utilizem os 

procedimentos operantes durante as sessões, análises de sessões desses terapeutas têm 

mostrado que eles o fazem. Assim, uma das habilidades do terapeuta seria reforçar 

aquelas respostas do cliente que são desejáveis e colocar em extinção as indesejáveis, 

sendo isso feito de maneira mais sistemática pelos terapeutas comportamentais. Essa 

habilidade seria importante na medida em que consideramos que a relação estabelecida 

entre cliente-terapeuta proporciona um ambiente semelhante ao ambiente natural do 

cliente, facilitando a ocorrência de comportamentos-problema. Ou seja, os 

comportamentos que o cliente emite na sessão fazem parte de uma mesma classe de 

resposta do que os emitidos no seu ambiente natural, podendo, desta forma, ser 
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modificados pelo terapeuta. As conseqüências liberadas pelo terapeuta na sua relação 

com o cliente seriam o que levaria à mudança terapêutica, sendo importante a sua 

capacidade de identificar os comportamentos-problema do cliente e modelar 

comportamentos mais adaptativos durante a sessão (Follette & Callaghan, 1996).  

5) Muitos clientes carecem de informação sobre tópicos importantes da sua vida 

diária (sexualidade, por exemplo). Assim, parece que uma das habilidades importantes 

no repertório do terapeuta seria a de dar informações sobre as dúvidas e questões 

levantadas pelo cliente, sendo este procedimento visto como uma maneira de oferecer 

suporte ao cliente. No entanto, as informações fornecidas e o momento de fazê-las 

devem ser avaliados e ter objetivos terapêuticos (Garfield, 1995).  

6) Outra habilidade importante é a capacidade do terapeuta em tranqüilizar e 

apoiar o cliente, assim como encorajá-lo e ajudá-lo a confrontar seus problemas. Rangé 

et al. (1995) afirmam que oferecer apoio é um dos comportamentos a serem treinados, 

sendo importante para o sucesso terapêutico. Ele estaria relacionado com avaliações 

positivas do cliente em relação ao terapeuta e a terapia, assim como parece estar 

correlacionado a um posterior comportamento de cooperação por parte do cliente.  

Já os fatores específicos seriam aqueles procedimentos utilizados de maneira 

específica pelos terapeutas de determinada abordagem, como as técnicas 

comportamentais (dessensibilização sistemática, exposição e prevenção de respostas 

entre outras) pelos terapeutas desta abordagem.  

A revisão apresentada teve por objetivo indicar a importância do estudo dos 

comportamentos do terapeuta. A seguir é dada ênfase ao método deste estudo, o da 

categorização de sessões filmadas.  

1.1.1. Categorização de sessões de psicoterapia 
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A complexidade do processo psicoterapêutico se reflete nas variadas formas de 

realizar pesquisa em psicoterapia. O método utilizado costuma estar relacionado aos 

aspectos do processo psicoterapêutico que se deseja analisar. Para Martin e Bateson 

(1986) o comportamento é uma seqüência contínua de eventos, o que faz da divisão em 

unidades ou categorias e a subseqüente definição dos aspectos relevantes a cada 

categoria, um pré-requisito para a mensuração do comportamento.  

 O interesse em agrupar e descrever eventos vem dos benefícios obtidos quando, 

descrevendo-se um evento torna-se possível comportar-se em relação a ele de maneira 

mais eficaz. Como quando se descreve a natureza e diz-se que é verão, inverno, outono 

ou primavera. A natureza não é verão ou inverno, mas apenas é. O comportamento do 

falante (aquele que descreve a natureza) é que é verão ou inverno, pois este descreve a 

natureza como verão ou inverno, e muda seu comportamento a partir desta descrição. 

Duas estações do ano são definidas por temperaturas marcantes, as outras duas, por 

eventos botânicos, como a queda de folhas ou o surgimento de flores. No entanto, esta 

classificação permite ao observador/ nomeador comportar-se de maneira efetiva no 

ambiente, estocando alimentos em dada época, plantando em outra, por exemplo. 

Da mesma forma, eventos relevantes em psicoterapia podem ser selecionados 

antes de uma coleta ou análise de dados, como por exemplo, quando o pesquisador tem 

interesse em expressão de emoções, e define este evento como “uma situação na qual o 

cliente...” e em seguida procura por esta topografia. Tendo-se o exemplo das estações 

do ano, o pesquisador, primeiramente pode expor-se ao estímulo do material coletado 

ou situação a ser estudada, para em seguida, como supostamente ocorreu com o 

hominídeo que primeiramente deu nomes às estações do ano, nomear e responder aos 

eventos observados, claro, sob controle destes. Desta forma o pesquisador poderia 

produzir mais estímulos discriminativos para seu próprio comportamento, e assim 
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comportar-se mais efetivamente em relação à interação verbal pesquisada, tanto na 

posição de pesquisador quanto na de terapeuta.  

Um dos aspectos complexos da psicoterapia é o estudo da interação terapêutica, 

que busca investigar as variáveis interpessoais responsáveis pela mudança em terapia. 

Pesquisadores de diferentes abordagens teóricas e de diferentes áreas do conhecimento 

têm desenvolvido estratégias metodológicas para a caracterização desta interação, por 

meio da observação direta de sessões gravadas em áudio e/ou vídeo e categorização de 

comportamentos observados. Tais pesquisas, cujo dado principal é a interação (verbal e 

não-verbal) entre terapeuta e cliente, são denominadas pesquisas de processo (Russel & 

Trull, 1986; Greenberg & Pinsof, 1986) e têm como objetivo identificar os processos de 

mudança que ocorrem ao longo da interação entre cliente e terapeuta.  

O estudo estes processos de mudança, de acordo com Kazdin e Nock (2003), 

constitui um importante investimento para melhorar a prática clínica e o cuidado ao 

cliente, visando maximizar os efeitos do tratamento e assegurar que aspectos críticos 

deste sejam generalizados para a prática clínica (p. 1117). 

Considera-se que estudar o processo de mudança, e não só os resultados, seja 

bastante consistente com o modelo de construção de conhecimento da abordagem 

analítico-comportamental, uma vez que a interação entre o indivíduo e o ambiente e os 

processos de aprendizagem são seu objeto de estudo.  

No estudo da interação terapeuta-cliente, uma das possibilidades de identificação 

de regularidades é a sistematização dos dados de observação em torno de classes de 

comportamento do terapeuta e do cliente, cujos critérios de sistematização seriam 

descritos em termos de categorias de comportamento. A partir de então, seriam 

conduzidas análises das relações entre essas categorias, de forma a identificar possíveis 
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efeitos de diferentes classes de comportamento de um membro da díade sobre o 

comportamento do outro (Russel & Trull, 1986; Wampold, 1986).  

Muitos sistemas de categorização desenvolvidos especificamente para a análise 

da interação terapeuta-cliente podem ser encontrados na literatura nacional (por ex: 

Baptistussi, 2001; Brandão, 2003; Britto, Oliveira e Sousa, 2003; Donadone, 2004; 

Garcia, 2001; Margotto, 1998; Martins, 1999; Moreira, 2001; Novaki, 2003; Oliveira, 

2002; Tourinho, Garcia, e Souza, 2003; Vermes, 2000; Yano, 2003; Zamignani & 

Andery, 2005) e internacional (por ex: Bischoff & Tracey, 1995; Chamberlain, Davis, 

Forgatch, Patterson, Ray, Rothschild, Trombley, S.D.; Chamberlain, Patterson, Reid, 

Kanavagh e Forgatch, 1984; Hill, 1978; Hill, Corbett, Kanitz, Rios, Lightsey e Gomez, 

1992). As diferenças encontradas entre eles devem-se principalmente à natureza da 

questão investigada e aos diferentes pressupostos teóricos que norteiam cada um dos 

estudos.  

A categorização de eventos parte de algum tipo de organização do universo 

estudado e esta organização depende da função a ser exercida pelo sistema de 

categorias. Alguns sistemas de categorização são propostos para o treinamento ou 

julgamento do desempenho de terapeutas em uma determinada abordagem de terapia 

(exemplos de sistemas utilizados para esse fim são apresentados por Callaghan, 2006, 

Hill e O'Brien, 1999, Ireno, 2007, Sturmey, 1996). Nesse caso, a sua função é 

prescritiva, ou seja, a apresentação das categorias visa sugerir um conjunto de padrões 

que deveriam ser seguidos pelo terapeuta para o desenvolvimento de seu trabalho 

clínico. Tal proposta de categorização é orientada principalmente pelo modelo teórico-

metodológico de intervenção adotado pelo autor, mais que por um determinado 

conjunto de dados observados.  
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Sistemas que têm como objetivo a caracterização da interação terapêutica para a 

pesquisa, por outro lado, apresentam um caráter essencialmente descritivo. Em função 

disso, os critérios para essa categorização, diferentemente do que ocorre em um sistema 

prescritivo, são guiados mais pelos dados observados. Tal caráter descritivo, entretanto, 

deve ser considerado com algumas ressalvas; por mais que o pesquisador esteja isento 

do propósito de orientar ou prescrever um determinado conjunto de práticas, sua 

organização do fenômeno observado não se furta de revelar algum tipo de interpretação 

a priori, ao selecionar eventos relevantes para a compreensão dos fenômenos que 

compõem esse universo. A seleção de algumas, em detrimento de outras classes de 

comportamento a serem destacadas, revela uma forma de compreender o processo que, 

necessariamente, é perpassada pela postura teórico-metodológica adotada pelo 

pesquisador.  

Grande parte dos estudos clínicos até então desenvolvidos sobre a interação 

terapêutica têm categorizado o comportamento verbal vocal dos participantes a partir da 

análise dos textos das transcrições de sessões gravadas em áudio ou vídeo. Levam em 

consideração para essa categorização as ações apontadas pela literatura clínica como 

típicas de uma interação verbal terapêutica (chamadas, em alguns dos estudos, de 

variáveis interpessoais), tais como “descrição de eventos”, “orientação”, “inferência”, 

“aprovação”, etc. (por ex. Almásy, 2004; Barbosa, 2001; Chamberlain et al., S.D.; 

Chamberlain et al., 1984; Donadone, 2004; Garcia, 2001; Hill, 1978; Hill et al., 1992, 

Kovac, 2001; Maciel, 2004; Margotto, 1998, Martins, 1999; Meyer & Donadone, 2002; 

Moreira, 2001; Oliveira, 2002; Silva, 2001; Vermes, 2000; Yano, 2003; Zamignani & 

Andery, 2005).  

A partir da categorização em torno desses eventos, os autores têm analisado 

processos importantes da interação clínica, tais como a tomada de decisão do terapeuta 
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(Margotto, 1998), as conseqüências providas pelo terapeuta às ações do cliente 

(Almásy, 2004, Silva, 2001) orientação e aconselhamento fornecidas pelo terapeuta 

(Donadone, 2004; Meyer & Donadone, 2002; Zamignani & Andery, 2005), o manejo de 

sentimentos e emoções (Almásy, 2004; Brandão, 2003; Vermes, 2000) e de diferentes 

queixas clínicas na sessão (Barbosa, 2001; Yano, 2003; Zamignani & Andery, 2005), 

entre muitos outros.  

1.1.2. Fidedignidade e validade de um sistema de categorização 

Um sistema de categorias desenvolvido para fins de pesquisa deve garantir a 

constância na medida dos fenômenos e processos que ele se propõe a medir, além de 

proporcionar medidas adequadas e precisas, que auxiliem na produção de conclusões 

relevantes sobre o fenômeno estudado (Ary & Suen, 1989, Richardson, 1999). Tais 

exigências impõem ao pesquisador a atenção a questões de confiabilidade e validade 

dos dados produzidos pelo(s) instrumento(s) de observação por ele desenvolvido(s) ou 

adotado(s).  

A questão da fidedignidade refere-se à consistência ou estabilidade dos dados de 

observação obtidos por meio de um instrumento. Para isto, o instrumento deve 

proporcionar medidas semelhantes quando o mesmo fenômeno é estudado por 

diferentes pesquisadores ou pelo mesmo pesquisador em diferentes momentos (Ary & 

Suen, 1989, Richardson, 1999). Pode-se calcular a fidedignidade dentro de uma sessão 

particular de observação (fidedignidade intra-sessão), ao longo de um conjunto de 

sessões (fidedignidade inter-sessão) ou ainda para cada comportamento que compõe o 

escore total do instrumento (Ary e Suen, 1989). Tal decisão dependerá do propósito do 

estudo. Em casos de estudos de fidedignidade de sistemas de categorização, quando o 

objetivo é identificar possíveis necessidades de treinos adicionais de observadores ou 
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aprimoramento de procedimentos de registro, cada comportamento componente é de 

interesse do estudo e, portanto, a fidedignidade deve ser analisada para cada um deles.  

Um dos principais métodos para a obtenção de fidedignidade é o estudo de 

concordância entre observadores, que avalia a extensão a qual dois ou mais 

observadores concordam a respeito da ocorrência a da não-ocorrência de um 

comportamento (Ary & Suen, 1989). Entre os diversos índices de concordância 

existentes, na maioria das pesquisas brasileiras de interação terapêutica tem sido 

utilizado o percentual de concordância (divisão entre o número de concordâncias e a 

soma do total de concordâncias + discordâncias x 100). Este índice, entretanto, pode 

inflar os dados de concordância por meio de ocorrências ao acaso. Ary & Suen (1989) 

recomendam o coeficiente Kappa como um índice mais confiável, uma vez que ele 

desconta as esperadas concordâncias ao acaso e pode acomodar eventos envolvendo 

dois ou mais observadores.  

Apesar da importância da fidedignidade para garantir a consistência das 

medidas, ela é apenas uma precondição para a boa qualidade do dado; por si só, ela não 

mostra que o dado é uma boa representação de um comportamento em particular. Para 

esse fim, é necessário verificar a validade do dado (Ary & Suen, 1989). Entende-se por 

validade a acumulação de evidências de que o instrumento mede aquilo que ele se 

propõe representar, de forma precisa e apropriada (Ary & Suen, 1989, Kazdin, 2002, 

Richardson, 1999). Há diferentes critérios - validade de conteúdo, validade convergente, 

validade preditiva, não mutuamente exclusivos, que levam em conta diferentes ângulos 

do fenômeno e podem se somar na obtenção de evidências de validade (Ary e Suen, 

1989). O importante a considerar é que, quanto maior o número de evidências de 

validade e do instrumento de observação, maior a probabilidade de que ele seja aceito 

como uma medida representativa do fenômeno em estudo.  
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1.1.3. Precisão na definição das categorias 

 Em um sistema de categorização de eventos comportamentais, um pré-requisito 

para a obtenção, tanto de medidas de fidedignidade, quanto de validade, é a descrição 

precisa das variáveis que controlariam o pesquisador para a operacionalização dos 

eventos de acordo uma dada categoria comportamental. De acordo com Danna & Matos 

(1999), a definição de um evento em uma dada categoria, deve: “(1) ser objetiva, clara e 

precisa; (2) ser expressa na forma direta e afirmativa; (3) incluir somente elementos que 

lhe sejam pertinentes; (4) ser explícita e completa” (p. 134). Além disso, sua definição 

não pode ser ‘circular’, ou seja, o termo definido não pode ser utilizado na sua definição 

(Marinotti, 2000) e devem ser evitados termos subjetivos ou fatos interpretados ou 

inferidos (Cunha, 1975, Fagundes, 1992).  

As recomendações metodológicas esbarram com algumas questões práticas, 

quando da análise de interações sociais: é comum que, nesses casos, o conteúdo da 

interação seja ambíguo ou plural, o que implicaria na sobreposição de categorias, na 

imprecisão na sua descrição (Baptistussi, 2001; Zamignani, 2001) ou mesmo na baixa 

concordância entre juízes (Chequer, 2002). Em uma pesquisa sobre a concordância 

entre observadores na aplicação de um sistema de categorias utilizado em alguns 

trabalhos desenvolvidos no Brasil (Souza Filho, 2001), Chequer (2002) constatou que as 

categorias utilizadas naqueles trabalhos apresentavam um caráter generalista, o que 

poderia produzir mais de uma interpretação para uma mesma categoria entre diferentes 

observadores, e levava a uma baixa concordância entre observadores. Constatação 

semelhante foi relatada por Kovac (2001), que afirmou que as categorias propostas eram 

confusas entre si e apresentavam similaridades funcionais, o que exigiria um 

refinamento dos critérios para a definição desse sistema de classificação.  
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Chequer (2002) apontou também que parte das categorias desenvolvidas “não se 

referia a comportamento, mas a produtos do comportamento. Por exemplo, as categorias 

Informação e Feedback não nomeiam comportamento ou uma relação entre ouvinte e 

falante, mas, na sua forma substantiva, fornecem uma denominação ampla de um 

produto puramente lingüístico, sem contexto” (p. 76). Essa característica, segundo esse 

autor, impediria o estabelecimento de limites para a operacionalização da categoria.  

Tais constatações apontam para a necessidade de uma maior especificação dos 

critérios para a definição das categorias de um sistema. Marinotti (2000) recomenda 

que, quando as classes a serem categorizadas são muito semelhantes, ambíguas ou 

estritamente relacionadas, sejam estabelecidos critérios de exclusão entre categorias 

quando isso se fizer necessário, além de se explicitar qual categoria teria prioridade na 

categorização, quando houver dúvidas que não sejam dirimidas pelos critérios de 

exclusão. Tais recomendações destacam a necessidade de definições minuciosas e de 

uma análise cuidadosa por parte do pesquisador do sistema de categorias como um todo 

e das possíveis sobreposições, similaridades e diferenças entre os eventos categorizados.   

É necessário considerar também alguns critérios para que o conjunto de 

categorias desenvolvido represente, de fato, os eventos que se supõe ocorrer na 

interação terapêutica. A primeira questão que se coloca diz respeito ao número de 

categorias que um sistema deveria conter, o que remete ao grau de especificidade ou 

sensibilidade a eventos sutis que deve alcançar. Wampold (1986) e Zamignani (2001), a 

esse respeito, ressaltaram que uma das preocupações no desenvolvimento dos sistemas 

de categorização por eles utilizados era que este fosse suficientemente sensível para 

responder às questões colocadas em seus respectivos trabalhos, sem que, no entanto, 

fosse excessivamente detalhado. Um excesso de especificação dificultaria a 

identificação de padrões de interação, pela excessiva dispersão dos resultados. O 



 

14 
 

desafio, nesse caso, passa necessariamente pela consideração de outros critérios, tais 

como a questão de pesquisa, a natureza dos dados coletados e a postura teórico-

metodológica assumida pelo pesquisador.  

Além da questão relativa à especificidade do conjunto de categorias, alguns 

critérios têm sido sugeridos pela literatura da área (por ex: Danna & Matos, 1999) de 

modo a manter a coerência e a validade interna do sistema de categorias: (1) as 

categorias construídas devem ser exaustivas e mutuamente exclusivas; (2) devem ser 

classificados todos os comportamentos que foram observados e registrados, 

independentemente do número de eventos que sejam categorizados em cada classe; (3) 

deve haver coerência entre as categorias nos critérios escolhidos para a classificação e 

no grau de especificidade adotado para as classes de eventos.  

1.1.4. A sistematização dos dados 

Uma vez realizada a etapa de categorização dos eventos observados, parte-se 

para uma etapa não menos importante: a sistematização dos dados categorizados.  

Sob a perspectiva analítico-comportamental, a interação terapêutica é um 

processo de modelagem mútua, em um fluxo contínuo de interações. O pesquisador 

necessita de estratégias metodológicas que proporcionem a identificação de padrões 

comportamentais que se mantêm estáveis ao longo do tempo, e de mudanças no 

fenômeno estudado no decorrer do processo. 

Vários autores envolvidos na pesquisa clínica têm discutido sobre o alcance das 

diferentes possibilidades de sistematização dos dados obtidos por meio de observação e 

categorização de interações verbais (ou “não-verbais”) na clínica (por ex. Greenberg & 

Pinsof, 1986, Hill, 2001, Russel & Trull, 1986, Stiles, 1999). Parte das pesquisas nessa 

área tem como estratégia a medida da freqüência de diferentes classes de 

comportamentos observados, correlacionando essa freqüência com outros elementos, 
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tais como a abordagem adotada pelo terapeuta (por ex. Brunnik & Schroeder, 1979; Hill 

& O’Grady, 1985; Rodrigues, 1997), o tempo de experiência do terapeuta (por ex. 

Donadone, 2004; Novaki, 2003), ou os resultados do tratamento (por ex. Bänninger-

Huber & Widmer, 1997). O apelo unicamente a esse tipo de medida tem sido criticado 

por alguns autores (por ex. Donadone, 2004; Hill, 2001, Russel & Trull, 1986; Stiles, 

1999) pela informação pouco específica que ele oferece sobre aquilo que determina a 

ocorrência da resposta. Para esses autores, a medida apropriada para o estudo de 

processo deveria registrar não só a ocorrência da resposta, mas informações das micro-

situações nas quais ocorrem processos interpessoais relevantes. A simples medida de 

freqüência de uma determinada habilidade do terapeuta não permite avaliar a sua 

qualidade ou efetividade, bem como o momento ou o contexto no qual ela seria mais 

apropriada (Hill, 2001, Stiles, 1999). Stiles (1999) acrescenta que esta análise deveria 

considerar a relação de sintonia entre respostas do cliente e ações específicas do 

terapeuta – denominada por ele de responsividade.  

Alguns dos trabalhos que estudaram a interação terapêutica avançaram sua 

investigação além da análise de freqüências de categorias e identificaram aspectos mais 

complexos da interação terapeuta-cliente. Uma das formas pelas quais os eventos 

categorizados podem ser sistematizados é por meio da análise de seqüências específicas 

de interações, nas quais cada resposta é examinada com relação a ações contíguas do 

interlocutor - estímulos a ela precedentes ou subseqüentes (como realizado por 

Zamignani & Andery, 2005). À medida que se observam padrões recorrentes de 

interações entre categorias, possíveis funções de determinadas classes de 

comportamento podem ser inferidas. Esse tipo de análise não permite, entretanto, a 

identificação de padrões mais complexos de interação que não podem ser identificados 

ou investigados a partir da contagem de seqüências particulares de ação. Especialmente 
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quando se trata de comportamento verbal, estamos lidando com um fenômeno que 

ocorre sob controle de variáveis múltiplas, e que podem estar em eventos distantes no 

tempo ou em variáveis extra-sessão e que, portanto, não podem ser acessadas apenas 

pela observação da interação entre eventos imediatamente contíguos. A análise de 

padrões mais complexos pode envolver a identificação de relações entre eventos 

distantes temporalmente ou de classes de resposta de ordem superior (Catania, 1999).   

Uma das estratégias de sistematização dos dados que permitiu a identificação de 

algumas relações mais complexas (por exemplo, Maciel, 2004; Martins, 1999; 

Zamignani & Andery, 2005) foi a divisão do processo de sistematização dos dados em 

dois momentos distintos. Num primeiro momento, cada interação observada foi 

classificada de acordo com categoria de registro E, em um segundo momento, aspectos 

mais complexos da interação - seqüências de verbalizações ou interações mais 

complexas - eram categorizados tendo como base as categorias de análise. Um exemplo 

desse tipo de estratégia foi desenvolvido por Zamignani e Andery (2005). Nesse 

trabalho, os autores primeiramente categorizaram as verbalizações de terapeuta e cliente 

por meio de categorias de registro, do tipo “pergunta”, “explicação”, “aconselhamento”, 

etc. Após a análise da freqüência de categorias e análise de seqüências de categorias, os 

autores selecionaram trechos mais amplos da sessão dentro dos quais ocorreram os 

temas que foram foco das verbalizações do tipo “explicação” e “aconselhamento” e 

categorizaram esses trechos em categorias de análise. Algumas das categorias de análise 

propostas pelos autores foram “Explicações com ênfase em relações resposta-

conseqüência”, “Explicações baseadas em dados demográficos ou probabilísticos” 

(referentes à categoria Explicação) ou “Terapeuta propõe atividade incompatível com a 

resposta-queixa”, “Solução de Problemas” (referentes à categoria “Aconselhamento”). 
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Possivelmente todas as pesquisas de processo, especialmente as descritivas, 

requerem vários momentos de análise. Após a organização dos dados coletados na 

primeira etapa, o pesquisador deve realizar algum tipo de análise qualitativa procurando 

identificar as regularidades que emergem. Mais de um momento de análise foram 

necessários em pesquisas como as de Barbosa (2001), Ireno (2007), Novaki (2003), 

Taccola (2007) e Yano (2003).   

Outro tipo de solução que pode proporcionar análises de interações mais 

complexas é o método de dependência seqüencial (por ex: Wiseman & Rice, 1989; 

Bischoff & Tracey, 1995). De acordo com esse método, seqüências de eventos são 

tomadas como unidades de análise e são analisadas estatisticamente. O método de 

dependência seqüencial permite diferentes modalidades de análises estatísticas dos 

dados da sessão terapêutica, podendo incluir testes unidirecionais, testes bidirecionais, 

testes de comparação entre grupos e de comparação de mudanças ao longo do tempo, 

além de permitir a análise de interações com mais de dois participantes. A dependência 

seqüencial não precisa estar necessariamente limitada ao efeito do evento 

imediatamente precedente e os métodos de análise estatística propostos poderiam 

detectar padrões mais complexos de dependência interativa entre eventos dentro de uma 

mesma sessão e ao longo de diferentes sessões (Lichtenberg & Heck 1986; Wampold, 

1986). A principal crítica a esse tipo de estratégia é que, embora ela seja sensível a 

eventos que apresentem padrões repetitivos, os eventos importantes que acontecem com 

menor regularidade podem ser “mascarados” pelos dados estatísticos (Wampold, 1986). 

Outra crítica a este método é que ele não permite detectar diferenças qualitativas nos 

dados, tais como o impacto de determinados eventos comportamentais na interação 

terapeuta-cliente (Highlen, 1986). Apesar desta limitação as propostas de análise 
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apresentadas por esses autores merecem ser estudadas mais detalhadamente, de forma a 

investigar a viabilidade de sua utilização no estudo de interações mais complexas. 

Para identificar as relações funcionais envolvidas, poder-se-ia também lançar 

mão de entrevistas, que complementariam os dados que não puderam ser obtidos por 

meio da observação. Um dos maiores obstáculos gerados por esse tipo de estratégia é a 

fonte de dados à qual o pesquisador tem acesso – o relato verbal. O participante é o 

observador que relata para o pesquisador aqueles aspectos que, de acordo com sua 

observação são relevantes – e que não coincidem necessariamente com as variáveis (ou 

propriedades das variáveis) das quais o pesquisador necessitaria para a compreensão do 

fenômeno. O pesquisador, por sua vez, dirige a entrevista de forma a obter informações 

que não estão contidas no discurso do participante, e assim construir um retrato mais 

detalhado dos eventos descritos. O problema é que a investigação do pesquisador pode 

também estar sob controle de outras variáveis que não apenas as informações 

necessárias para a pesquisa. Sabemos que o relato verbal está sujeito a diversas 

condições que podem levar à sua distorção (de Rose, 1997) e, no caso da inevitabilidade 

desse tipo de estratégia, a análise e a discussão dos dados obtidos deve considerar as 

limitações delas decorrentes. 

1.2. Alguns resultados de pesquisas que avaliam freqüência de categorias de 

comportamento2
 

Keijsers, Schaap e Hoogduin (2000) em um estudo de revisão verificaram que 

comparado a terapeutas de outras abordagens teóricas, os terapeutas comportamentais 

no geral falam mais, fazem mais questões, são mais diretivos, oferecem mais 

estruturação informações e conselhos. Segundo Keijsers, Schaap, Hoogduin e Lammers 

                                                        
2 Baseado na Dissertação de Mestrado de Fabiane Ferraz Silveira, Análise da interação terapêutica em 
uma intervenção em grupo, orientada pela Professora Dra. Alessandra Turini Bolsoni-Silva e co-orientada 
por mim, defendida em 2009.  
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(1995) na terapia cognitivo-comportamental as intervenções diretivas aumentam de 4% 

na primeira sessão para 11% na terceira sessão, e diminuem 6% na décima sessão.  

 Pesquisas que avaliam a freqüência de diferentes categorias de comportamento 

do terapeuta em intervenções que alcançaram ou não os resultados pretendidos 

representam uma alternativa importante para a pesquisa clínica (Harwood, 2003; 

Orlinsky, Grawe & Parks, 1994).  

Em uma intervenção com pacientes com transtorno de pânico Keijsers et al. 

(1995) verificaram que intervenções diretivas e explicações na primeira sessão estão 

correlacionadas negativamente aos resultados. Alexander, Barton, Schiavo e Parsons 

(1976) observaram que comportamentos de estruturação do terapeuta como 

confrontação e ensino, nos momentos iniciais da terapia estão negativamente 

correlacionados ao resultado de sucesso em terapia familiar e propõem que empatia e 

facilitação no inicio são mais indicados.  

  Orlinsky, Grawe e Parks (1994) ao examinarem intervenções bem e mal 

sucedidas em relação à interpretação, orientação e suporte, observaram que as 

categorias interpretar e fornecer suporte (parafrasear comentários do cliente e expressar 

empatia) ocorreram com freqüência maior em intervenções que geraram resultados 

positivos, ao passo que orientar ocorreu com maior freqüência em intervenções que 

produziram mudanças discretas.  

Piper, Ogrodniczuk, Joyce, McCallum, Rosie e O´Kelly (1998) conduziram um 

estudo em que clientes adultos foram distribuídos randomicamente entre duas condições 

de terapia, com predomínio de interpretação ou de suporte apresentados pelo terapeuta. 

Os resultados indicaram um número maior de abandono na condição de interpretação 

(23%), contrariando os resultados de Orlinsky et al. (1994), em comparação a de 

suporte (6%). Para Harwood (2003) o efeito da interpretação, tal como observado no 
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estudo de Piper et al. (1998) pode ser determinado por fatores como a compreensão e 

aceitação do cliente quanto à interpretação apresentada, assim como o contexto de 

apresentação. 

Harwood e Eyberg (2004) verificaram, ao revisarem intervenções com famílias, 

que confrontar e orientar tiveram efeitos negativos somente nas primeiras sessões, com 

nenhum efeito prejudicial ao final da terapia. Portanto, oferecem resultados em parte 

contraditórios com os de Orlinsky, Grawe e Parks (1994) no que se refere aos efeitos do 

comportamento de orientar.  

 De acordo com Harwood (2003) comportamentos de suporte são avaliados em 

termos de sua influência na produtividade na sessão assim como nos resultados, sendo 

que para este último, evidências de neutralidade e ocasionalmente detrimento são 

igualmente demonstradas. Comportamento empático pode ter como efeito, que o cliente 

se sinta compreendido, aumentando assim, as chances deste se engajar no processo 

terapêutico, entretanto, também tem o potencial de levar o terapeuta, inadvertidamente, 

a reforçar e manter padrões que correspondam às dificuldades comportamentais que 

trouxeram o cliente à terapia (Harwood, 2003). Patterson e Chamberlain (1994) 

constataram que uma alta freqüência de comportamentos de suporte por parte do 

terapeuta produziu resultados desfavoráveis ao final da intervenção. Segundo os autores, 

o predomínio de comportamentos de suporte comparado às ocorrências de orientações e 

interpretações, produziu poucas mudanças terapêuticas ao final da intervenção.  

Os estudos apresentados anteriormente buscaram descrever comportamentos do 

terapeuta presentes em intervenções bem e mal sucedidas e que, portanto, podem 

maximizar ou dificultar o sucesso da terapia. Concomitantemente, outras pesquisas 

chamam a atenção para os comportamentos do cliente que prejudicam ou facilitam o 

processo.  
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Para Keijers et al. (2000) uma parte considerável de toda a verbalização do 

cliente se refere à descrição de sentimentos, problemas e uma pequena proporção de 

respostas curtas para as perguntas do terapeuta, entretanto, não deve ser o tempo gasto 

com os problemas que é benéfico, mas sim, a maneira com os clientes vêem e discutem 

os seus problemas. Não há consenso na literatura de que descrição de problema se 

comparado à ocorrência de respostas curtas estão associadas com melhores resultados, 

entretanto, a investigação a respeito da origem e natureza dos problemas pode 

incomodar alguns clientes o que faz com que terapeutas tendam a usar mais questões 

fechadas nesses casos (Keijers et al., 2000).  

Outras pesquisas abordam os comportamentos de resistência (Bischoff & 

Tracey, 1995; Patterson & Forgatch, 1985; Stoolmiller, Duncan, Bank, & Patterson, 

1993), cooperação (Harwood & Eyberg, 2004) e em que medida, diferentes 

intervenções do terapeuta atuariam enquanto variáveis determinantes para tais 

comportamentos dos clientes.  

Para Keijers et al. (2000) nem todos os clientes começam uma intervenção com 

uma atitude positiva em relação ao terapeuta, pois podem querer relatar somente o que 

lhe interessa ou atribuir ao terapeuta a responsabilidade pela mudança.   

Para MacKenzie, Fite e Bates (2004) apesar da falta de consenso sobre o 

conceito de resistência, uma das definições mais utilizadas foi proposta por Bischoff e 

Tracey (1995), que a definem como qualquer comportamento do cliente que indique 

oposição ao terapeuta, ao processo terapêutico ou à agenda da sessão. Cautilli e Santilli-

Connor (2000) têm por hipótese que comportamentos de resistência são produzidos por 

histórias de contingências e evocados por relações entre estímulos antecedentes e 

conseqüentes apresentados na sessão. Cinco fatores são considerados por tais autores 

como determinantes de comportamentos de resistência: (a) fatores do processo 
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terapêutico; (b) motivação do cliente para se engajar em terapia; (c) curto período para 

treino das habilidades solicitadas pelo terapeuta; (d) as novas habilidades propostas pelo 

terapeuta são conflitantes com o repertório atual do cliente; e (e) complexidade das 

habilidades solicitadas pelo terapeuta. Para Bischoff e Tracey (1995) comportamentos 

de resistência dos clientes possam acompanhar intervenções do terapeuta ditas diretivas, 

como orientar, confrontar e interpretar, o que não ocorre com as não diretivas, como 

suporte, facilitação e informação. 

 Patterson e Forgatch (1985) examinaram o impacto do comportamento do 

terapeuta (variável independente) sobre a resistência do cliente (variável dependente). 

Os pesquisadores utilizaram um delineamento experimental ABAB e observaram a 

freqüência de comportamentos de resistência apresentadas em uma intervenção com 

pais. Os comportamentos de resistência foram medidos por um sistema de categorias 

desenvolvido por Chamberlain, Patterson, Reid, Kavanagh, e Forgatch (1984). 

Conforme os autores hipotetizaram, as intervenções diretivas no caso de confrontação e 

orientação levaram a um aumento nos comportamentos de resistência, já facilitação e 

suporte produziram uma diminuição em tais comportamentos. Os autores identificaram 

alguns possíveis efeitos que os comportamentos de resistência produzem em uma 

situação aplicada: (a) redução de comportamentos de orientar e confrontar; (b) aumento 

do número de sessões necessárias para produzir as mudanças terapêuticas almejadas; e 

(c) prejuízo no estabelecimento de uma relação de aceitação e de confiança com o 

cliente.  

 Barbera e Waldron (1994) analisaram filmagens de segundas sessões com 12 

famílias de adolescentes infratores a partir do sistema de categorias do terapeuta e 

cliente. Como resultados verificaram que suporte representou a maior freqüência (41%), 

seguido por ensino (21%), questionamento (17%), facilitação (9%), estruturação (8%), e 
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confrontação (2%). Análises seqüenciais revelaram que a categoria suporte foi seguida 

por cooperação por grande parte dos clientes; facilitação e confrontação não geraram 

aumento na cooperação ou resistência; questionar mostrou resultados inconsistentes e 

ensinar e estruturar ao contrario das hipóteses dos autores não foram seguidos por 

resistência, mas sim, no caso de “ensino’, gerou aumento na cooperação para quase 

metade das famílias. Uma justificativa dos autores para esse resultado reside no fato de 

que o terapeuta ao ensinar, se referia a toda família (adolescente e pais) e não somente a 

um dos membros, o que foi interpretado como benéfico pelos clientes. Barbera e 

Waldron (1994) concluem que a análise seqüencial representou um recurso importante 

para o exame do processo terapêutico, porem alertam para a necessidade de mais 

pesquisas que examinem o impacto dos comportamentos do terapeuta com diferentes 

populações de famílias e durante diferentes fases da terapia.   

Para Patterson e Chamberlain (1994) a resistência apresentada em sessão é 

resultado de múltiplos fatores: a) história de insucesso no manejo de comportamentos, 

os pais no início da intervenção afirmam que já usaram todas as técnicas, mas elas não 

funcionam, se o terapeuta persiste e apresenta um ponto de vista muito diferente dos 

clientes, a resistência aumenta; b) traços de personalidade como depressão e traço anti-

social; c) variáveis de contexto, como desvantagem sócio-econômica; d) é influenciado 

por comportamento do terapeuta na sessão. Os pesquisadores verificaram que esforços 

do terapeuta em intervir do início até metade da intervenção produziram aumento na 

resistência durante uma intervenção com pais. Os autores têm como hipótese que 

quando os clientes passaram a entrar em contato com os benefícios propiciados pelos 

procedimentos ensinados pelo terapeuta, ocorre um decréscimo na resistência e aumento 

na cooperação, entretanto, se os pais têm dificuldades em implementar as alternativas 

discutidas na sessão e o terapeuta continua a exigir novas mudanças por meio de 
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confrontação, orientação, a resistência do cliente pode não diminuir ou até aumentar. O 

terapeuta precisa apresentar um nível ótimo de orientação e confrontação, que seja 

suficiente, mas não em excesso, para modificar as práticas parentais e lançam como 

questionamento qual aspecto manejado pelo terapeuta determina a diminuição de 

resistência, se são os procedimentos ensinados para as dificuldades na interação com os 

filhos ou as reações contingentes do terapeuta (Patterson & Chamberlain, 1994). 

 Padrões semelhantes ao estudo de Patterson e Chamberlain (1994) são discutidos 

por Stoolmiller, Duncan, Bank, e Patterson (1993) em um estudo teórico sobre 

resistência e intervenção com pais. Para Stoolmiller et al. (1993) no início da 

intervenção baixos índices de resistência são verificados, pois se trata de uma fase em 

que o terapeuta estabelece um rapport e começa a investigar as dificuldades de interação 

entre pais e filhos.  Em uma segunda etapa, o terapeuta passa a estabelecer novas 

demandas aos clientes, por meio de questionamentos e aplicação de técnicas, 

produzindo então, aumento na freqüência de comportamentos de resistência. Em um 

terceiro momento, quando as novas práticas parentais passam a produzir mudanças na 

relação com os filhos, ocorre redução da resistência. 

Harwood e Eyberg (2004) analisaram segundas sessões individuais entre pais e 

terapeutas para dois grupos de participantes, aqueles que posteriormente finalizaram e 

os que abandonaram a intervenção. Como procedimentos de coleta de dados foram 

realizados análises de filmagens a partir de um sistema de categorias.  Os resultados 

convergiram com os de Patterson e Forgatch (1985), indicando correlações negativas 

entre verbalizações de facilitação e resistência, sugerindo a importância de se investigar 

as expectativas dos pais por meio de escuta ativa, o que os mantém dispostos a discutir 

aspectos relevantes posteriormente. Entretanto, observaram-se correlações positivas 

entre verbalizações de suporte e abandono e questionamento e abandono. Sobre a 
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correlação positiva entre questionamento e abandono, os autores verificaram a 

prevalência de questões fechadas em detrimento de questões abertas para o grupo que 

abandonou a intervenção, sugerindo a importância de equilíbrio entre ambos os tipos de 

perguntas. Concluíram que verbalizações de suporte apesar de aumentar a cooperação 

durante as primeiras sessões, também podem gerar efeitos temporários ou insuficientes 

em termos de engajamento, em outras palavras, verbalizações de suporte podem 

reforçar expressões pessimistas, que podem contribuir para eventuais abandonos.  

 Segundo Harwood (2003) tanto comportamento ditos diretivos por parte do 

terapeuta (interpretação, orientação e confrontação) quanto os não diretivos (suporte e 

facilitação) são abordados na literatura, entretanto as conclusões a respeito de quais 

facilitam ou dificultam o processo terapêutico ainda são divergentes. Apesar da falta de 

esclarecimentos a respeito das condições em que tais comportamentos diretivos ou não 

diretivos são apresentados nos estudos citados (Harwood & Eyberg, 2004; Orlinky et 

al., 1994; Patterson & Forgatch, 1985; Stoolmiller et al., 1993) sugere-se baseado em 

Harwood (2003), que a compreensão, aceitação do cliente e contexto de apresentação 

dos diferentes comportamentos são variáveis que podem ter determinado os resultados 

obtidos.  

 Sturmey (1996) afirma que o terapeuta ao invés de apresentar as 

avaliações/interpretações conduzidas em relação às dificuldades comportamentais 

identificadas, deva em contrapartida auxiliar o cliente para que este realize avaliações 

funcionais sobre as queixas trazidas, e definam em conjunto objetivos e estratégias a 

serem utilizadas, o que garantiria maior adesão à intervenção.  

Resultados divergentes são produzidos também de acordo com Harwood e 

Eyberg (2004), em função de diferenças nos tipos de intervenção, diferenças de 

objetivos, diferentes metodologias de mensuração do processo terapêutico; foco de 
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análise; avaliadores selecionados e especialmente, devido à utilização de escalas de 

mensuração aplicadas com cliente e/ou terapeuta, sendo que os sistemas de categorias 

de comportamentos são considerados mais confiáveis. Keijsers et al. (1995) argumenta 

que a questão central não deve se limitar se comportamentos diretivos do terapeuta 

possam ou não favorecer as mudanças terapêuticas almejadas, mas sim, em qual 

momento ou sob quais condições são aceitas e seguidas pelos clientes.  

Ainda que algumas pesquisas (Harwood & Eyberg, 2004; Patterson & Forgatch, 

1985) tenham demonstrado que diferentes comportamentos do terapeuta podem 

interferir de maneiras distintas nos comportamentos dos clientes e, como conseqüência, 

no andamento da terapia, constata-se a necessidade de mais pesquisas com descrições 

empíricas de categorias comportamentais do terapeuta.  

Nesta tese pretende-se analisar categorizações de comportamentos de terapeutas, 

que têm, predominantemente, orientação analítico-comportamental. Para melhor 

entendimento das especificidades desta orientação teórica em psicoterapia, o próximo 

tópico procura caracterizar a terapia analítico-comportamental.  

1.1. Terapia Analítico-Comportamental3 

Em setembro de 2005, analistas do comportamento de diferentes regiões do 

Brasil se reuniram para discutir uma série de questões relacionadas à clínica e à 

pesquisa clínica em análise do comportamento. Um dos temas discutidos nessa reunião 

foi a denominação da terapia baseada nos pressupostos da análise do comportamento. O 

termo Terapia Comportamental já não respondia mais à necessidade da comunidade de 

analistas do comportamento, pois estava muito associado às terapias baseadas em 

pressupostos respondentes e/ou mediacionais, tais como a comportamental-cognitiva e 

outras assemelhadas.  

                                                        
3 Baseado em Zamignani, D. R., Pacheco e Silva Neto, A. C. & Meyer, S. B. (2008). Uma aplicação dos 
princípios da análise do comportamento para a clínica: a terapia analítico-comportamental. Boletim 
Paradigma, São Paulo, p. 09 - 16. 
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Era necessário, por um lado, tentar unificar minimamente a forma pela qual 

analistas do comportamento nomeavam seu trabalho na clínica, evitando as inúmeras 

denominações que proliferavam nas publicações da área. Ao mesmo tempo, era 

importante que essa denominação especificasse sua identidade frente às outras terapias 

comportamentais. Depois de discutir inúmeras possibilidades, chegou-se a um nome 

que já vinha sendo utilizado em parte das publicações da área e que parecia responder às 

necessidades colocadas: Terapia Analítico-Comportamental. O termo analítico-

comportamental identifica de imediato a fundamentação teórica na qual essa terapia é 

baseada e, além disso, já vem sendo utilizado há muito tempo em diferentes áreas para 

referir-se a outras práticas baseadas na análise do comportamento.  

1.1.1. O referencial teórico analítico-comportamental e suas decorrências para 

a terapia  

A análise do comportamento tem como referencial o modelo causal de seleção 

por conseqüências, que dá fundamento ao paradigma operante, segundo o qual a ação 

do indivíduo modifica o ambiente, produzindo conseqüências que alteram o próprio 

organismo (Andery, Micheletto & Sério, 2007). De acordo com esse pressuposto, o 

indivíduo tem um papel ativo na produção de seu ambiente e de si mesmo. Não se trata, 

entretanto, de um indivíduo onipotente, já que ele é determinado pelas conseqüências de 

seu comportamento e não tem total controle sobre estas conseqüências; ele pode 

modificar seu ambiente, mas é um produto deste ambiente. 

Ao assumir uma compreensão selecionista do comportamento - todo 

comportamento desempenha uma função, caso contrário, não se mantém - a análise do 

comportamento apresenta um modelo alternativo às explicações mecanicistas e 

mentalistas que a antecederam. Skinner (1974) critica as explicações que consideram 

que as causas dos comportamentos e dos problemas emocionais encontram-se no 
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interior do indivíduo (ou em seu psiquismo), explicações estas adotadas por diversas 

psicoterapias. O conceito de modelagem, como processo por meio do qual o 

comportamento é moldado, tomando forma a partir de reforçamento de aproximações 

sucessivas, é central para a compreensão da instalação e da transformação do repertório 

ao longo da vida (Zamignani & Jonas, 2007).  

Para a atuação clínica, esse modelo oferece uma compreensão diferenciada 

também para a psicopatologia: os denominados sintomas psicopatológicos são 

compreendidos como comportamentos, portanto como produtos de uma história de 

interação organismo-ambiente e, como tal, se mantêm devido às funções que 

desempenham. Neste sentido, os sintomas psicopatológicos não são anomalias, mas 

comportamentos que funcionam como quaisquer comportamentos ditos “normais” 

(Ayllon, 1992; Banaco, 1993; García, 1992; Sidman, 1995). Esse referencial fornece 

ainda caminhos para o delineamento da intervenção: alterando-se as relações 

estabelecidas, os sintomas são modificados, e novamente o processo presente é a 

modelagem: as mudanças no comportamento serão produzidas a partir das 

conseqüências, neste caso, planejadas pelo terapeuta. 

A noção contextual e interacionista presente nesse modelo traz como 

decorrência uma análise dos comportamentos ao nível do grupo social, ou seja, implica 

uma análise do papel exercido pela cultura sobre seus membros, considerando as 

funções que determinadas estratégias de controle aplicadas por grupos e instituições 

sociais desempenham. Controle sobre o comportamento existe sempre, o importante é 

explicitar como, e em benefício de quem, este controle ocorre. Daí também a discussão 

dentro da abordagem do papel exercido pela terapia que, por sua vez, perpassa a questão 

de “a quem serve a ciência?”.  
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Skinner (1953), ao analisar a cultura ocidental, condena o predomínio do 

controle coercitivo e seus efeitos colaterais: os denominados problemas emocionais. A 

questão de controle, portanto, não diz respeito à oposição liberdade versus controle 

(coercitivo), mas sim à compreensão de que o comportamento sempre estará sob 

controle das variáveis ambientais, ao mesmo tempo em que contribui para produzir 

estas mesmas variáveis. Skinner destaca esse papel ativo e criador do homem ao discutir 

o planejamento de uma cultura, ou seja, a necessidade de que as práticas culturais sejam 

transformadas de modo a promover indivíduos mais felizes e práticas úteis para a 

própria sobrevivência do grupo. É neste sentido que ele se posiciona como um crítico da 

cultura e das instituições sociais coercitivas, apontando a psicoterapia como uma prática 

resultante das próprias contingências aversivas vigentes, criada para solucionar os 

problemas gerados por estas práticas. 

A este respeito, vale destacar um aspecto importante referente aos efeitos 

emocionais que determinadas contingências produzem: contingências de reforçamento 

positivo costumam produzir sensações prazerosas, bem-estar, e contribuir para o 

fortalecimento do comportamento.  Contingências de reforçamento negativo ou de 

punição, por sua vez, envolvem estimulação aversiva e, portanto, geram mal-estar ou 

sofrimento emocional, além de contra controle, ou seja, tentativas do indivíduo de 

“burlar” ou desviar-se da coerção (Sidman, 1995). 

A terapia surge como uma prática que visa promover uma interação mais 

favorável do indivíduo com o grupo social e com o ambiente físico, minimizando os 

problemas emocionais e o sofrimento. São muitas as estratégias e procedimentos que o 

terapeuta analítico-comportamental pode utilizar e sua escolha vai depender muito da 

análise de contingências previamente realizada.   
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1.1.2. Estratégias da terapia comportamental para favorecer a mudança 

comportamental 

Zamignani (2007), em uma análise dos sistemas de categorização utilizados para 

o estudo de processo em psicoterapia (que será reapresentada no Estudo 1), identificou 

nove comportamentos típicos do terapeuta na sessão, cuja função vai depender do 

contexto em que ocorrem, e das respostas motoras e emocionais que o acompanham4.  

‘Solicitação de relato’5 contempla verbalizações do terapeuta nas quais ele 

solicita ao cliente descrições a respeito de ações, eventos, sentimentos ou pensamentos, 

e ocorre tipicamente em situações relacionadas a coleta de dados e levantamento de 

informações ao longo de qualquer etapa do processo terapêutico. Já a ‘solicitação de 

reflexão’ contempla verbalizações nas quais o terapeuta solicita ao cliente qualificações, 

explicações, interpretações, análises ou previsões a respeito de eventos, cabendo ao 

cliente analisar ou estabelecer relações entre os eventos em discussão. Em sessões de 

terapia analítico-comportamental, esta intervenção ocorre tipicamente quando o 

terapeuta busca facilitar o estabelecimento de relações funcionais e a formação de auto-

regras. ‘Facilitação’ é caracterizada por verbalizações curtas ou expressões para 

lingüísticas que ocorrem durante a fala do cliente, e indicam atenção ao relato do cliente 

e sugerem a sua continuidade. ‘Empatia’ contempla ações ou verbalizações do terapeuta 

que sugerem acolhimento, aceitação, cuidado, entendimento, validação da experiência 

ou sentimento do cliente, e informam essencialmente que o cliente é aceito, “bem 

vindo”, sem implicar em avaliação ou julgamento. Essa classe de verbalizações tem sido 

associada tipicamente à criação de um ambiente terapêutico amistoso, seguro e não-

punitivo, para que o cliente se sinta à vontade para verbalizar eventos que, em outros 

contextos, poderiam ser alvo de punição. ‘Informação’ contempla verbalizações nas 

                                                        
4 Para acesso ao texto completo da tese, visite o site do Núcleo Paradigma www.nucleoparadigma.com.br 
5 Categorias de comportamentos verbais do sistema multidimensional para a categorização de 
comportamentos na interação terapêutica desenvolvido por Zamignani e Meyer (Zamignani, 2007). 
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quais o terapeuta relata eventos ou informa o cliente sobre eventos (que não o 

comportamento do cliente ou de terceiros), estabelecendo ou não relações causais ou 

explicativas entre eles. Essa classe de verbalizações é tipicamente associada a 

intervenções “psico-educacionais” e ao “enquadre” ou contrato terapêutico. 

‘Recomendação’ contempla verbalizações nas quais o terapeuta sugere alternativas de 

ação ao cliente ou solicita o seu engajamento em ações ou tarefas. A literatura refere-se 

a essa categoria também como aconselhamento, orientação, comando, ordem. 

‘Interpretação’ contempla verbalizações nas quais o terapeuta descreve, supõe ou infere 

relações causais e/ou explicativas (funcionais, correlacionais, ou de contigüidade) a 

respeito do comportamento do cliente ou de terceiros, ou identifica padrões de interação 

do cliente e/ou de terceiros. Na literatura clínica analítico-comportamental, a análise de 

contingências ou análise funcional apresentada pelo terapeuta envolve, em parte, essa 

classe de verbalizações. ‘Aprovação’ contempla verbalizações do terapeuta que sugerem 

avaliação ou julgamento favoráveis a respeito de ações, pensamentos, características ou 

avaliações do cliente. Dirige-se a ações ou características específicas do cliente e 

pressupõe o terapeuta como alguém que pode selecionar e fortalecer aspectos de seu 

comportamento que seriam mais ou menos apropriados. ‘Reprovação’ contempla 

verbalizações do terapeuta que sugerem avaliação ou julgamento desfavorável a respeito 

de ações, pensamentos, características ou avaliações do cliente e, assim como 

‘Aprovação’, pressupõe o terapeuta como alguém que pode selecionar aspectos de seu 

comportamento que seriam mais ou menos apropriados. ‘Reprovação’ tem sido 

freqüentemente associada, na literatura clínica, a interações aversivas em psicoterapia, 

que podem ameaçar a manutenção da relação terapêutica. 

As classes de comportamento descritas por Zamignani (2007) vão compor as 

diferentes estratégias de intervenção utilizadas pelos terapeutas analítico-
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comportamentais em diferentes momentos do processo, quando atua em consultório, no 

modelo de intervenção verbal. Meyer (2004) propôs uma classificação dos 

procedimentos básicos empregados pelos terapeutas neste contexto para promover a 

mudança na clínica. Estes procedimentos básicos seriam: (1) Terapeuta fornece regras; 

(2) Terapeuta favorece auto-regras; (3) Terapeuta fornece estimulação suplementar; (4) 

Terapeuta modela repertórios.  

Os dois primeiros procedimentos envolvem a especificação de alternativas de 

ação ou a elaboração de descrições de contingências, seja por meio do fornecimento de 

conselhos, ordens e descrições de contingências, seja por meio de incentivo para a 

construção de auto-regras por parte do cliente. A terceira estratégia refere-se ao 

Fornecimento de estimulação suplementar pelo terapeuta. Uma situação complexa é 

composta por um grande número de estímulos e, em alguns casos, a queixa do cliente 

envolve um responder sob controle discriminativo de apenas uma parte destes 

estímulos, gerando uma ação ineficaz para a produção de reforçadores.  

O terapeuta então identifica uma propriedade do estímulo discriminativo que 

controla uma resposta e torna mais salientes outras propriedades do mesmo 

estímulo físico, que já controlam outras respostas. Essas instruções do terapeuta 

para que o cliente preste atenção a outros aspectos da mesma situação pode 

aumentar a probabilidade de que novos aspectos passem a controlar o 

comportamento (Meyer, 2004, pp. 154- 155). 

Vale ressaltar que, embora tal estratégia não envolva a descrição de todos os elos 

da contingência, ela supõe um responder do cliente sob controle de regras, uma vez que 

o terapeuta descreve elementos da contingência os quais o cliente não havia observado 

(regra enquanto descrição de contingências – ‘informação’ ou ‘interpretação)’ ou instrui 
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o cliente a observar estes aspectos (regras enquanto instrução – ‘recomendação’ ou 

‘solicitação de reflexão’). 

O último dos procedimentos descritos por Meyer (2004) consiste na modelagem 

de repertórios por meio de conseqüências diretas aos comportamentos do cliente que 

ocorrem na interação com o terapeuta. Parte do pressuposto de que os comportamentos 

do cliente que ocorrem durante a sessão terapêutica são uma amostra de sua forma de 

agir em outros contextos (Follette, Naugle & Callaghan, 1996; Kohlenberg & Tsai, 

1991/2001). A modelagem direta de comportamentos envolve desde a audiência não 

punitiva do terapeuta, que seleciona e fortalece respostas de aproximação e auto-

exposição do cliente, até a seleção de outras respostas sociais do cliente, por meio de 

reforçamento diferencial. É possível agrupar as estratégias descritas pela autora em duas 

classes principais: as três primeiras estratégias seriam relacionadas ao controle por 

regras, enquanto que a última diz respeito à modelagem de comportamento a partir das 

conseqüências sociais dispensadas pelo terapeuta na sessão terapêutica.  

As diferenças nas estratégias terapêuticas apontam para o debate, dentro da 

aplicação da análise do comportamento, referente ao controle por regras. Alguns autores 

defendem que o controle por regras é uma forma eficaz de controle do comportamento 

humano (por exemplo, Catania, Shimoff & Matthews, 1989); outros questionam a 

ênfase nesse tipo de controle na relação terapêutica (por exemplo, Guedes, 1993). 

Meyer (2004) afirma que este tipo de procedimento é especialmente importante nos 

casos em que “as conseqüências do comportamento são muito adiadas ou escassas, 

tornando-se, portanto, ineficazes na modificação de comportamentos, ou quando os 

comportamentos que seriam modelados pelas contingências em vigor são indesejáveis” 

(p. 152). 
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Sturmey (1996), discutindo as diferentes possibilidades de utilização da análise 

funcional no contexto clínico, considera que a interpretação funcional pode ser utilizada 

como tratamento em si ou como um dos componentes do tratamento. Posição 

semelhante é adotada por Meyer (2004), ao afirmar que a análise funcional feita pelo 

terapeuta com seu cliente seria um procedimento de fornecimento de regras. O 

terapeuta, neste caso, deveria trabalhar com o cliente para que este desenvolva uma 

análise funcional do próprio comportamento e ajudá-lo a usar a análise funcional para 

mudar seu próprio comportamento. Para isso, ele pode apresentar a análise para o 

cliente (‘interpretação’) ou trabalhar colaborativamente com o cliente para desenvolver 

uma análise funcional compartilhada. Goldiamond (1975) recomendou que o cliente 

fosse conduzido a elaborar sua própria análise funcional, em vez de recebê-la pronta do 

terapeuta (nesse caso, o terapeuta ‘solicita relato’, ‘solicita reflexão’ e conseqüência 

diferencialmente respostas de solução, por meio de respostas de ‘aprovação’, 

‘facilitação’ ou ‘empatia’). Isso implicaria numa participação mais ativa do cliente no 

próprio tratamento. Esse tipo de proposta é consonante com os dados de Matthews, 

Catania e Shimoff (1985), que defendem que a modelagem do comportamento verbal 

aumenta a probabilidade de mudança no comportamento não verbal correspondente. 

Guedes (1993), por sua vez, critica o modelo de intervenção baseado no controle 

por regras. Esta autora afirma que “contingências artificiais da sessão têm pouca chance 

de competir com as contingências, em geral, mais antigas, mais significativas e mais 

freqüentes na vida do sujeito” (p. 84), e que a generalização a partir de conselhos ou 

regras só é possível para pacientes cujo repertório de comportamentos de “seguir 

regras” é bastante fortalecido. 

Meyer (2004) e Zamignani e Jonas (2007) acrescentam outros problemas que 

podem envolver o seguimento de regras. Um destes problemas é o risco de que o 
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indivíduo venha a responder sob controle da regra e deixe de emitir respostas de 

observação aos eventos que controlariam naturalmente a resposta em questão. Tal 

fenômeno tem sido denominado na literatura de pesquisa básica como insensibilidade 

às contingências. Estes autores apontam também que, quando conseqüências sociais 

(implícitas ou claramente descritas na regra), competem com as conseqüências naturais 

do comportamento descrito na regra, as primeiras podem sobrepujar as conseqüências 

naturais do responder, fazendo com que o indivíduo siga regras sob controle de 

aprovação social e não da contingência natural do comportamento especificado pela 

regra. 

A discussão sobre o uso das regras ou do controle por conseqüências imediatas 

na interação terapêutica revela a ausência de consenso entre analistas do comportamento 

sobre quais as melhores maneiras de desenvolver um tratamento a partir da perspectiva 

analítico-comportamental. A resposta a esta questão depende de pesquisas que 

demonstrem experimentalmente a superioridade de um ou outro procedimento num 

modelo de discriminação condicional em que um procedimento pode provar ser melhor 

para alguns casos e o outro para casos com diferentes características. 

1.1.3. Em busca de uma atuação terapêutica mais consistente 

A busca de consistência com os pressupostos teóricos e com a ética inerente à 

abordagem analítico-comportamental implica a terapia como uma prática que vai além 

da diminuição do sofrimento ou da substituição de comportamentos considerados 

problemáticos por comportamentos mais “adequados” ou “bem adaptados”. Se, por um 

lado, o Homem é produto das contingências ambientais, por outro, ele é um agente que, 

por meio de seu comportamento, pode modificar estas contingências e torná-las mais 

favoráveis. Sendo assim, a terapia visa desenvolver a capacidade do cliente de agir com 

autonomia, de modo a criar as condições para que sua interação com o mundo 
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potencialize seu acesso a reforçadores. Em busca dessa autonomia, entretanto, não se 

deve omitir a responsabilidade do indivíduo na produção de um ambiente menos 

coercitivo, já que este indivíduo não é um mero receptáculo das determinações sociais 

(Micheleto e Sério, 1993), e sim alguém responsável, capaz de agir e de arcar com as 

conseqüências de sua própria ação. 

A Terapia Analítico-Comportamental é uma prática que vem se desenvolvendo 

desde as primeiras aplicações clínicas da análise do comportamento, quando em 1953, 

Skinner cunhou o termo Terapia Comportamental. Desde então, muita coisa mudou. A 

prática do analista do comportamento foi cada vez mais aprimorada. Novos conceitos 

foram sendo estudados e incorporados à prática clínica - exemplos disso foram o 

enorme avanço na área de controle de estímulos e relações de equivalência e o estudo 

das relações comportamentais envolvidas nas emoções.  

O conhecimento, cada vez mais aprofundado, sobre o comportamento verbal e 

suas características, contribuiu em muito para a compreensão de processos complexos 

de interação sócio-verbal que ocorrem na clínica. Ao mesmo tempo, a ênfase 

externalista da abordagem fez com que muitos analistas do comportamento se voltassem 

para a análise das limitações do contexto clínico de gabinete e o estudo das intervenções 

terapêuticas extra-consultório, o que proporcionou um grande avanço no conhecimento 

clínico. Nas últimas décadas, inúmeras pesquisas vêm sendo desenvolvidas no Brasil e 

no mundo, estudando as mais diversas questões sobre a Terapia Analítico-

Comportamental, dentro e fora do consultório, e trazendo informações sobre variáveis 

importantes da interação terapêutica. Com isso, novos caminhos vão sendo trilhados, 

contribuindo para o avanço e para um melhor conhecimento da prática terapêutica do 

analista do comportamento.  
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A adoção de uma nova nomenclatura - Terapia Analítico-Comportamental - não 

implica na criação de uma nova forma de terapia ou abordagem terapêutica, tampouco 

se pretende relacionar essa denominação a um grupo ou instituição específicos. Trata-se 

simplesmente uma marca, um nome, que deve identificar a que comunidade estamos 

respondendo, ou de onde provêm as bases filosóficas, metodológicas, tecnológicas e 

conceituais que sustentam nossa prática.  

1.2. Meta análise 

Para garantir generalização de resultados obtidos em pesquisas de sujeito único 

para outros clientes é necessário que um experimento seja replicado diversas vezes, 

nenhum caso único é um “experimento crítico”. É difícil e trabalhosa a coleta de 

medidas repetidas que é característica essencial dos experimentos com sujeito único.  

Para contornar a dificuldade de obter número representativo de filmagens de boa 

qualidade de sessões de psicoterapia, pensou-se na utilidade de construir uma base de 

dados composta de sessões gravadas, que poderiam ser compartilhadas por diferentes 

pesquisadores ligados a centros de pesquisa reconhecidos (Meyer, 2006). Tal iniciativa 

seria útil também porque nem sempre todos os dados coletados são utilizados, a relação 

entre trabalho e resultados é pequena sendo interessante poder usar melhor e de diversas 

formas uma parte tão trabalhosa das atividades do pesquisador. Mas questões éticas 

dificultam essa solução. A resolução do CNS 196/96 sobre pesquisas com seres 

humanos requer que para cada novo estudo um novo consentimento informado seja 

obtido. Seria difícil encontrar os participantes das sessões gravadas para obter um novo 

consentimento.  

Enquanto soluções para esse impasse não são encontradas e adotadas, outra idéia 

surgiu: utilizar resultados de análises de sessões que já estivessem publicados, ou que 

estivessem à disposição por meio de contatos pessoais. Pelo menos quatro grupos de 
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pesquisa, além de outros pesquisadores mais isolados, estudaram sessões de terapia 

comportamental no Brasil: pesquisadores orientados pelo Dr. Tourinho do Programa de 

Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade Federal do 

Pará; pesquisadores orientados pela Dra. Rachel Kerbauy do Departamento de 

Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo, pesquisadores orientados pelo 

Dr. Roberto Banaco do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 

Experimental: Análise do Comportamento, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo e pesquisadores orientados pela Dra. Sonia Meyer do Departamento de Psicologia 

Clínica da Universidade de São Paulo. A criação de um banco de dados com os 

resultados publicados nas teses e dissertações passou a ser um objetivo a ser alcançado. 

Tal banco de dados deve ser aberto e novas pesquisas devem ser agregadas sempre que 

encontradas e produzidas.  

 A este tipo de estudo é dado o nome de meta-análise. A meta-análise é descrita 

como uma síntese de pesquisas anteriores sobre um tópico, que apresenta ênfase na 

produção de conclusões quantitativas. A partir dela o pesquisador adota um novo 

enfoque ao reunir resultados e conclusões alheias. Os dados geralmente são 

provenientes de trabalhos publicados, mas podem ser obtidos de registros de diversas 

instituições, ou serem uma mistura desses dois tipos com dados novos, coletados pelo 

próprio executor da meta-análise (Luiz, 2002). Considerada uma forma quantitativa de 

unificarem-se estudos, a meta-análise apresenta, dentre suas principais vantagens, a 

possibilidade de oferecer a cientistas e teóricos uma visão global dos fenômenos – 

permeada por inúmeras variáveis – e de analisar resultados discordantes (aparentemente 

ou não) de pesquisa (Pereira, 2004). A meta-análise pode evidenciar um efeito que 

estudos individuais não permitem por falta de potência analítica (baixo n) (Lovatto, 

Lehnen, Andretta, Carvalho & Hauschild, 2007).  
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A ciência vem sendo marcada pelo princípio básico de que o conhecimento é 

construído de forma progressiva e cumulativa, ou seja, baseado em informações 

existentes e no acréscimo de resultados de pesquisa atuais às bases de conhecimento. 

Nas últimas décadas, tem havido, no entanto, uma explosão “desordenada e 

fragmentada” de produções científicas, cujos resultados não apenas diferem das 

verdades estabelecidas, mas, sobretudo, divergem fortemente de outros estudos. Além 

do uso de metodologias e bases teóricas diferenciadas, as dificuldades de replicação de 

estudos e a influência de erros de amostra e mensuração contribuem para este cenário, 

tornando mínima a possibilidade de estudos com mesma metodologia e área de 

aplicação obter resultados iguais (Pereira, 2004).  

Ao realizar uma meta-análise devem-se tomar cuidados para verificar se as 

características dos diversos trabalhos não variaram significativamente em algum 

importante fator influente sobre a variável de interesse. Isso não inviabiliza a meta-

análise, mas, se ocorrer, precisa ser incorporado de alguma forma pela técnica de análise 

escolhida. Para evitar que detalhes passem despercebidos é fundamental que os artigos 

utilizados como fonte de dados sejam lidos integralmente, e não apenas copiados os 

dados das suas tabelas (Luiz, 2002). 

No caso dos dados serem provenientes de trabalhos já publicados, a sua 

obtenção é bastante simples, exatamente igual à que se utiliza em uma revisão 

bibliográfica comum. Não há necessidade de autorização para uso, pois os dados já são 

de domínio público, sendo apenas indispensável a citação correta da fonte. Isso não 

significa que os autores que geraram e publicaram os dados posteriormente usados em 

uma meta-análise irão concordar com suas conclusões. Em contrapartida à facilidade de 

obtenção, uma desvantagem deste tipo de dados é que raramente as revistas publicam 

artigos com os dados originais. Na maioria das vezes, só são apresentados os resultados 
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já analisados, na forma de estatísticas, o que limita os tipos de técnicas que poderão ser 

aplicadas na meta-análise (Luiz, 2002). 

O pesquisador poderá ter acesso aos dados brutos de pesquisas anteriores. Em 

alguns casos pode-se conseguir dos autores de trabalhos publicados que forneçam os 

dados originais para serem submetidos à meta-análise. Um obstáculo à utilização de 

dados brutos é a heterogeneidade entre bases de dados, tanto dentro de uma mesma 

instituição, ao longo do tempo, como entre instituições. Ou seja, para uma variável que 

vem sendo coletada ao longo dos últimos anos por um centro de pesquisas, pode ter 

havido várias mudanças na forma de sua obtenção, que impeçam ou dificultem sua 

utilização em conjunto. O mesmo pode ocorrer, até com mais freqüência, entre centros 

de pesquisa distintos, que se utilizem de diferentes métodos para o cálculo do valor de 

uma determinada variável. Pode-se ainda associar dados antigos com dados novos, 

coletados pelo próprio pesquisador (Luiz, 2002). 

Destaca-se como vantagem da meta-análise a possibilidade de se obter uma 

visão dos elementos dos multifatores determinantes, descobertas discordantes de 

pesquisa, bem como uma síntese de resultados diferentes. Esta metodologia nunca 

deverá ser considerada substituta de novas pesquisas primárias; são partes 

complementares de uma linha de pesquisa (Pereira, 2004).  

Levando em consideração o interesse em pesquisa de processo em psicoterapia, 

na abordagem analítico-comportamental e o aproveitamento mais amplo dos dados de 

pesquisa já produzidos, os objetivos desta tese foram formulados.  

2. OBJETIVOS 

Os objetivos desta tese foram:  

1. Propor categorias de comportamento do terapeuta,  

2. Criar um banco de dados de sessões de terapia comportamental  
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3. Analisar a categoria ‘Solicitação de Informação’  

4. Analisar a categoria ‘Recomendação’.  

Para cada objetivo um estudo foi desenvolvido.  

3. ESTUDO 1 - COMPARAÇÃO ENTRE 10 SISTEMAS DE CATEGORIZAÇÃO 

 O Estudo 1 visa a comparação entre dez sistemas encontrados na literatura sobre 

categorização de eventos verbais na interação terapêutica, em busca de elaborar um 

sistema de categorização de comportamentos de terapeutas a partir de uma revisão dos 

resultados obtidos por Zamignani (2007). 

3.1. MÉTODO DO ESTUDO 1 

Primeiramente, foi utilizada a revisão sistemática realizada por Zamignani 

(2007) para a identificação dos comportamentos do terapeuta em sessões de 

psicoterapia. A revisão de Zamignani consistiu de buscas na ferramenta Google® e na 

biblioteca virtual Questia®, bem como o exame das referências citadas nos estudos 

encontrados nas buscas. 

 Em seguida, a organização apresentada por Zamignani foi revista e o próprio 

Sistema Multidimensional de Categorização da Interação Terapêutica (Zamignani, 

2007) foi incluído para análise.  
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3.2. RESULTADOS DO ESTUDO 1 

 A partir da revisão ampliada, foram propostas algumas alterações no 

agrupamento de categorias e em seus títulos. As categorias propostas são: 

1. Solicitação de informação 

2. Facilitação 

3. Informação  

4. Recomendação  

5. Interpretação 

6. Empatia 

7. Aprovação 

8. Discordância 

9. Outros 

(Silêncio) 

Na Tabela 1 estão apresentadas de maneira agrupada as definições dadas por 10 

sistemas de categorização aos comportamentos de psicoterapeutas. 

Tabela 1. Agrupamento e definições das categorias de comportamento do terapeuta a partir dos sistemas 
de Chamberlain e Ray (1988), Fiorini (1995), Hill (2004), Margotto (1998), Meyer e Vermes (2001), 
Schindler et al. (1989), Stiles (1992), Tourinho et al. (2003), Zamignani (2001) e Zamignani (2007). 
(Adaptado de Zamignani, 2007). 

1. Categorias referentes a solicitação de informação 
Autor Categoria Definição 
 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

166. Perguntas/ 
solicitação de 
informação 

Investigações que requerem uma resposta. Palavras interrogativas 
são uma sugestão primária para essa categoria. Comentários de 
clarificação que levam o cliente a prover informação, embora a 
observação não tenha sido formulada como pergunta. Uma 
afirmação só é codificada como 16 (Solicitação de informação) 
quando não puder ser codificada dentro de qualquer outra 
categoria de TBC (Therapist Behavior Code), com exceção da 
categoria Conversa. 16 tem precedência sobre Conversa. 
Componentes básicos: (a) Perguntas; (b) Solicitação de 
informação e (c) Clarificação. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

16 A. Perguntas Palavras interrogativas, tais como quem, quando, onde, por que 
etc. freqüentemente, mas não necessariamente, são associadas a 
16. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

16 B. Solicitação 
de informação 

(1) Perguntas que solicitam mais informação ou (2) diretivas que 
exigem que o cliente dê mais informação, clarifique ou fale mais 
sobre um tópico. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

16 C. 
Clarificação 

(1) Comentários que levam o cliente a prover informação. “Eu não 
entendo” ou no exemplo a seguir, a criança começou falando 
sobre a mãe ser brava quando falam sobre doces e terminou com 
uma história sobre atirar faixas de borracha. Criança: “agora ela 

                                                        
6 No sistema desenvolvido por Chamberlain e Ray (1988), as categorias principais são identificadas por 
números, enquanto as subcategorias são identificadas por letras. 

Empatia, Aprovação e Discordância podem ser 

agrupados em ‘Prover conseqüências’, caso não 

estejam diferenciados. 
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está chateada”. Terapeuta: “Sobre o doce”. (16.) Não codificou 14 
(Paráfrase) porque nesse caso “sobre o doce” funcionou como 
uma pergunta. Terapeuta: “me fale sobre isso” (16); (2) inclui 
afirmações especulativas pelo terapeuta quando este está tentando 
reunir os fatos ou clarificar uma resposta do cliente. 

 2) Fiorini 
(1995) 

Interrogar  Pedidos de dados precisos, ampliações e aclarações do relato do 
cliente. Exploração de detalhes de suas respostas. 

 3) Hill (2004) Questões 
fechadas 

Solicitação de informações limitadas, específicas ou dados, 
normalmente respostas de uma ou duas palavras, um “sim” ou 
“não” ou uma confirmação. Perguntas fechadas podem ser 
utilizadas para obter informação, para pedir ao cliente que repita 
algo ou para perguntar se a intervenção do terapeuta foi clara. 

 3) Hill (2004) Questões abertas Pedidos para o cliente clarificar ou explorar pensamentos ou 
sentimentos. O terapeuta não pede informações específicas e não 
limita propositalmente a natureza da resposta do cliente para um 
“sim” ou “não” ou a uma resposta de uma ou duas palavras, 
embora o cliente possa responder desse modo. Perguntas abertas 
podem ser formuladas de forma tão diretiva quanto seja a intenção 
de facilitar a clarificação ou exploração. 

 4) Margotto 
(1998) 

Investigação Perguntas ao cliente sobre eventos e sobre a relação existente 
entre eventos. 

 5) Meyer e 
Vermes (2001) 

Solicitação de 
informações 

Comportamentos que visam a obtenção de informações e/ou 
esclarecimento sobre comportamentos do cliente e de terceiros, 
eventos encobertos e aspectos de história de vida. Também podem 
ser feitas perguntas para testar hipóteses. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Exploração 
A. Busca de 
informação 

Questões em busca de conhecer novos eventos ou fatos a respeito 
da situação do cliente. 

 7) Stiles 
(1992) 

Pergunta Pedidos de informação ou de orientação. Interrogativo, com 
palavras interrogativas. 

 8) Tourinho et 
al. (2003) 

Investigar Verbalizações que solicitam informações ao cliente. 

 9) Zamignani 
(2001) 

Pergunta Verbalizações nas quais o terapeuta solicitava ao cliente que 
relatasse, fornecesse informações específicas, detalhes ou 
esclarecimentos a respeito de eventos relatados ou eventos 
observados pelo terapeuta. 

 10) Zamignani 
(2007) 

Solicitação de 
relato 

Solicitação de relato contempla verbalizações do terapeuta nas 
quais ele solicita ao cliente descrições a respeito de ações, 
eventos, sentimentos ou pensamentos. Ocorre tipicamente em 
situações relacionadas a coleta de dados e levantamento de 
informações ao longo de qualquer etapa do processo terapêutico.  

10) Zamignani 
(2007) 

Solicitação de 
reflexão  

Solicitação de Reflexão contempla verbalizações nas quais o 
terapeuta solicita ao cliente qualificações, explicações, 
interpretações, análises ou previsões a respeito de qualquer tipo de 
evento. Diferentemente de Solicitação de Relato, na qual o 
terapeuta pede que o cliente apenas relate a ocorrência de eventos, 
sentimentos ou pensamentos, nesse caso o terapeuta solicita que o 
cliente analise ou estabeleça relações entre os eventos em 
discussão.  
Em sessões de terapia analítico-comportamental, essa classe de 
verbalizações ocorre tipicamente quando o terapeuta busca 
facilitar o estabelecimento de relações funcionais e a formação de 
auto-regras.   

2. Categorias do terapeuta referentes a facilitação 
Autor Categoria Definição 
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 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

62. Facilitação Esta categoria é usada quando o terapeuta está escutando o cliente 
basicamente, mas fazendo expressões vocais curtas para indicar 
que ele está prestando atenção e que a outra pessoa deve continuar 
falando. (1) Facilitação só é codificada se acontecer enquanto o 
cliente tiver a palavra. Não é codificada quando ocorrer durante 
pausas de três segundos ou mais na conversação. Nunca é 
codificada em dobro; (2) facilitações podem ser ligeiramente 
encorajadoras para o cliente continuar falando. Exemplos: 
“umhumm” “sim” “certo” “sei”; (3) qualquer momento em que o 
cliente continua falando e o terapeuta diz, “sim”, “certo”, “sei”; 
(4) se há dois clientes, um dos pais fala e o terapeuta responde 
com “umhumm” e o outro dos pais continua em pausa (mais longa 
que três segundos). Exceção: “certo” (dito sarcasticamente, 
quando for uma discordância, é codificado 18 (Discordância).  

 7) Stiles 
(1992) 

Reconhecimento Transmissão de acolhimento ou receptividade para a comunicação 
do outro; aceitação simples, saudações. Expressões vocais não-
léxicas ou sem conteúdo; termos de atenção ou saudação.  

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Apoio  
C. 
Encorajamento 
mínimo 

Expressões paralingüísticas ou afirmações curtas que expressam 
atenção e convidam indiretamente a continuar. Por exemplo: 
“Hm”, “Aha”, “Sei”. 

 8) Tourinho et 
al. (2003) 

Verbalizações 
Mínimas 

Verbalizações que sinalizam a atenção do terapeuta e/ ou uma 
aprovação genérica do comportamento de verbalizar do cliente. 

 9) Zamignani 
(2001) 

Verbalizações 
mínimas 

Verbalizações mínimas do terapeuta do tipo “hm hm”, “sei” etc. 

 10) Zamignani 
(2007) 

Facilitação Facilitação é caracterizada por verbalizações curtas ou expressões 
paralingüísticas que ocorrem durante a fala do cliente. 
Tipicamente estas verbalizações indicam atenção ao relato do 
cliente e sugerem a sua continuidade.  

3. Categorias do terapeuta referentes a descrição e fornecimento de informação 
Autor Categoria Definição 
 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

15. Orientação. 
(d) Provê 
racional 

(1) Traz explicações de como uma técnica ou procedimento 
funciona. Apoio diretivo apoiado em dados ou informações 
adicionais, inclusive dando informação sobre quaisquer das 
variáveis para o manejo da família; (2) inclui explicações de por 
que usar certa técnica e por que isso tende ser efetivo. 

1) Chamberlain 
e Ray (1988) 

14. Apoio/ 
empatia  
(f) Auto-
revelação 

Quando o terapeuta fala sobre si mesmo em termos de alguma 
situação terapêutica. Freqüentemente pode ser em termos de 
dificuldades pessoais ou situações de família pertinentes ao tópico 
que está sendo discutindo pelo cliente. 

 2) Fiorini 
(1995) 

Proporcionar 
informação 

Sem descrição 

 2) Fiorini 
(1995) 

Dar 
enquadramento à 
tarefa 

Dar enquadramento à tarefa. Estas intervenções abrangem todas as 
especificações relativas à modalidade espacial e temporal que 
deverá assumir a relação terapêutica: local das sessões, posição 
em que ficam colocados os participantes um em relação ao outro, 
duração e freqüência das sessões, ausências, honorários. 

2) Fiorini 
(1995) 

Meta-
intervenções 

Comentário ou clarificação do significado de haver recorrido a 
qualquer das intervenções anteriores. 

 3) Hill (2004) Informação Fornecimento de informação na forma de dados, fatos, opiniões, 
recursos ou respostas a perguntas. (a) informação sobre o processo 
terapêutico; (b) fatos, dados, ou opiniões ou (c) avaliação sobre o 
cliente. 

3) Hill (2004) Auto-revelação Revelação de algo pessoal sobre as experiências ou sentimentos 
não-imediatos do terapeuta. Estas declarações começam 
tipicamente com um “eu”. Porém, nem todas as declarações de 
terapeuta que começam um “eu” são auto-revelações (por 
exemplo, “Eu posso entender que” ou “eu não sei” não são auto-
revelações). Auto-revelações podem ser a respeito da história ou 
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das credenciais, sentimentos, experiências pessoais, ou estratégias 
do terapeuta. 

 4) Margotto 
(1998) 

Informação Fornecimento de informações ao cliente sobre os temas abordados 
ou também sobre o processo terapêutico. 

 5) Meyer e 
Vermes (2001) 

Fornecimento de 
informações 
 

Informações (a) sobre o funcionamento da terapia (definição de 
papéis, contrato, regras; estruturação do contexto e objetivos da 
terapia); (b) sobre aspectos psicológicos, médicos e gerais ou (c) 
sobre o funcionamento de técnicas e procedimentos terapêuticos. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Explanação 
A. Afirmações 
neutras 

Uma afirmação que dá pouca informação ou uma resposta curta a 
uma pergunta do cliente. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Explanação 
B. Estruturação 

Fornecimento de informação a respeito de detalhes do programa 
terapêutico, da sessão em curso ou do plano terapêutico.  

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Explanação 
C. Explicação 

Informação ao cliente a respeito de questões teóricas ou achados 
experimentais a respeito de sua queixa e/ou de seu tratamento.  

6) Schindler et 
al. (1989) 

Explanação 
D. Auto-
revelação 

Qualquer descrição por parte do terapeuta sobre sua própria 
pessoa, hábitos pessoais ou experiências. Por exemplo: “Eu tive 
uma experiência semelhante”; “Eu gostei do nosso trabalho hoje”. 

 7) Stiles 
(1992) 

Edificação Afirmação de informação objetiva. Declarativo; terceira pessoa 
(por exemplo, "ele”, “ela”, “isto" ou um substantivo). 

 7) Stiles 
(1992) 

Revelação Revelação de pensamentos, sentimentos, percepções, ou 
intenções. Declarativo; primeiro a pessoa ("eu") ou primeiro 
plural de pessoa ("nós") onde outro não é um referente. 

 8) Tourinho et 
al. (2003) 

Informar Verbalizações que informam sobre aspectos do processo 
terapêutico, ou sobre assuntos abordados pelo cliente.  

 9) Zamignani 
(2001) 

Descreve Verbalizações nas quais o terapeuta relata ou informa o cliente 
sobre eventos ou sobre aspectos relativos a eventos, estabelecendo 
ou não relações causais ou explicativas entre eles, com ou sem a 
solicitação do cliente. Esta categoria é subdividida em três 
subcategorias: Terapeuta descreve queixa, Terapeuta descreve 
eventos diversos e Terapeuta explica. 

10) Zamignani 
(2007) 

Informação ‘Informação’ contempla verbalizações nas quais o terapeuta relata 
eventos ou informa o cliente sobre eventos (que não o 
comportamento do cliente ou de terceiros), estabelecendo ou não 
relações causais ou explicativas entre eles. Essa classe de 
verbalizações é tipicamente associada a intervenções 
“psicoeducacionais” e ao “enquadre” ou contrato terapêutico.  

4. Categorias do terapeuta referentes a aconselhamentos, instruções ou orientações 
Autor Categoria Definição 
 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

15. Orientação 
 

Instruções, dizendo para o cliente o que fazer ou como fazer isto. 
Tarefas de revisão e quadro de pontos; especialmente questões 
sobre como a tarefa ou quadro funciona. Componentes básicos: 
(a) Instrução; (b) Comandos; (c) Sugestões; (d) Provê racional; (e) 
Resolução de problema e (f) Revisão de tarefas. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

15(a) Instrução Oferecimento de informações sobre educação de filhos, vida 
familiar, ou outro assunto relacionado à terapia.  

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

15(b) Comandos Diretivas que dizem para o cliente o que fazer dentro ou fora da 
sessão, por exemplo, orientação geral. Dizer para o cliente o que 
fazer. Estes comandos podem ser diretos ou indiretos. (1) Diretos: 
requerem uma resposta dentro da sessão ou (2) indiretos: 
orientações para fora da sessão, tarefas ou instruções dadas pelo 
terapeuta. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

15(c) Sugestões Comentários que dizem basicamente para um cliente o que fazer, 
mas eles são comandos mais velados. Exceção: quando sugestões 
forem feitas em modo sarcástico, codifique 18 
(Confronto/desafio). 

 1) 
Chamberlain e 

15(e) Resolução 
de problema 

(1) Sugestões formuladas como perguntas sobre o que fazer sobre 
um problema. Isto é usado quando um problema está sendo 
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Ray (1988) discutido; (2) pedido de uma solução a um problema. Se em 
dúvida entre se eles estão pedindo uma solução ou simplesmente 
fazendo uma pergunta, codifique 16- Pergunta. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

15(f) Revisão de 
Tarefas 

Revisão neutra de tarefa. Declarações ou perguntas feitas pelo 
terapeuta que são positivas, negativas ou de julgamento são 
codificadas como 14 (Apoio) ou 18 (Discordância). 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

17. Estrutura 
 

Inclui (a) estrutura e (b) sumarizar. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

17(a). Estrutura (1) Consiste em dirigir a conversação ou estabelecer regras de 
como a sessão ou interação irá proceder; (2) dar comandos que 
requerem uma resposta dentro da sessão, com exceção de 
comandos que funcionam como comandos de parada. Estes são 
codificados como 18-Discordância; (3) diretivas que mudam a 
direção da conversação ou da terapia (se não mudar a direção, 
codifique 16-Perguntas) ou (4) diretivas não pedagógicas: dizer 
para alguém o que fazer sem ensiná-los - pode ser em formato de 
declaração ou pergunta.  

2) Fiorini 
(1995) 
 
 

Sugerir atitudes 
determinadas 

Sugestão de atitudes determinadas, mudanças a título de 
experiência. 

 2) Fiorini 
(1995) 

Indicar Indicação específica para a realização de certos comportamentos, 
com caráter de prescrição (intervenções diretivas). 

 3) Hill (2004) Orientação direta Fornecimento de sugestões, orientações, instruções, ou conselhos 
sobre o que o cliente deveria fazer para mudar (vai além de dirigir 
o cliente para explorar pensamentos ou sentimentos em sessão). 
(a) Conselhos sobre o processo ou (b) Orientações. 

 4) Margotto 
(1998) 

Aconselhamento Descrição de alternativa de comportamento para cliente ou para 
outros. 

 4) Margotto 
(1998) 

Regras Enunciado de regra para cliente. Descrição de alternativas de 
comportamento explicitando contingências em vigor. 

 5) Meyer e 
Vermes (2001) 

Orientação Ordens, conselhos, avisos, orientações específicas, orientações 
estratégicas, instruções e fornecimento de modelos. Essas formas 
de orientação podem ser dadas para que: (a) o cliente se comporte 
da forma indicada em seu cotidiano – Orientação para ação; (b) o 
cliente mude aspectos de seu ambiente – Orientação para mudança 
de contingências; (c) o cliente reflita sobre um tema proposto – 
Orientação para reflexão ou (d) o cliente execute uma tarefa 
terapêutica – Prescrição de tarefa. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Diretividade 
A. Orientação 
diretiva 

Implica em treinar ou instruir o cliente em certos comportamentos 
ou tarefas dentro da sessão terapêutica. 

6) Schindler et 
al. (1989) 

Diretividade 
B. Instrução/ 
conselho  

 

 7) Stiles 
(1992) 

Conselho Tentativas para guiar comportamento; sugestões, comandos, 
permissão, proibição. Imperativo, ou segunda pessoa com verbo 
de permissão, proibição, ou obrigação. 

 8) Tourinho et 
al. (2003) 

Dar conselho Verbalizações que sugerem ao cliente comportar-se de 
determinado modo. 

 9) Zamignani 
(2001) 

Aconselha Verbalizações nas quais o terapeuta sugere ao cliente que emita 
uma ou um conjunto de respostas ou cursos de ação, sejam de 
caráter aberto (respostas passíveis de serem observáveis por um 
observador que não o próprio cliente) ou encoberto (respostas 
passíveis de serem observáveis apenas pelo próprio cliente). São 
consideradas verbalizações de aconselhamento tanto conselhos 
apresentados em sessões no consultório quanto sugestões de 
atividade a ser realizada conjuntamente com o terapeuta, ou não, 
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em sessões extraconsultório. 
10) Zamignani 
(2007) 

Recomendação  ‘Recomendação’ contempla verbalizações nas quais o terapeuta 
sugere alternativas de ação ao cliente ou solicita o seu 
engajamento em ações ou tarefas. Deve ser utilizada quando o 
terapeuta especifica a resposta a ser (ou não) emitida pelo cliente. 
A literatura refere-se a essa categoria também como 
aconselhamento, orientação, comando, ordem. 

5. Categorias do terapeuta referentes a interpretações e inferências 
Autor Categoria Definição 
 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

19. 
Interpretação/ 
reestruturação 
 

Comportamentos nos quais o terapeuta especula sobre ou afirma o 
significado de algo, faz uma predição ou altera o significado do 
que alguém disse. Embora estas observações possam ser feitas 
como se fossem factuais (como em dando informação), se o 
terapeuta não sabe ou não pode saber se é verdade, são 
codificados 19. Metáforas e analogias sempre são codificadas 
como 19. Esta categoria só se aplica a membros da família e/ ou 
situações familiares. (a) Reestruturação; (b) Interpretação; (c) 
Leitura da mente; (d) Especulação; (e) Normalização e (f) 
Metáforas. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

19(b) 
Interpretação 

Comentários do terapeuta que relatam o significado ou 
significação de algo, a menos que esta seja uma informação 
claramente factual, caso em que é codificado como 15-
Ensino/estrutura. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

19(a) 
Reestruturação 

(1) Reconstruções do que outra pessoa disse de forma tal que o 
resultado é algo diferente do modo com que foi declarado 
inicialmente; (2) sugere freqüentemente um modo alternativo de 
olhar para um problema. Isto inclui mudanças de direção 
sugeridas ao terapeuta pela equipe. Às vezes pode indicar que uma 
desvantagem percebida realmente é uma vantagem, ou vice-versa. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

19(c) Leitura da 
mente 

Comentários nos quais o terapeuta afirma o que outra pessoa 
pensa, deseja, sente etc., sem de fato saber se é verdade. Também 
pode inferir motivos. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

19(d) 
Especulação 

(1) Antecipação do que poderia acontecer, ou aconteceu, o que 
inclui predições de como coisas se tornarão; (2) inclui 
verbalizações nas quais o terapeuta pede para que o cliente 
especule sobre os comportamentos de membros da família ou 
sobre o significado de algo. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

19(e) 
Normalização 

Comentários nos quais o terapeuta indica que o comportamento de 
um membro da família ou uma situação não é incomum, mas é, na 
realidade, relativamente comum, ou normal. Freqüentemente estas 
são generalizações. Observações normalizando sobre não-
familiares (professores, assistentes sociais, etc.) não são 
codificados 19 (Interpreta/reestrutura), mas normalmente 15 
(Ensino). Se uma verbalização categorizada como 19 contiver 
empatia, ainda assim será codificada como 19, e não 14 (Apoio). 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

19(f) Metáforas Metáforas ou histórias que não são codificadas como 15 (Ensino) 

 2) Fiorini 
(1995) 

Assinalar Assinala relações entre dados, seqüências, constelações 
significativas, capacidades manifestas e latentes do paciente. 

 2) Fiorini 
(1995) 

Interpretar Interpretação do significado dos comportamentos, motivações e 
finalidades latentes, em particular os conflituosos. 

 3) Hill (2004) Interpretação Verbalização que vai além do que o cliente tem abertamente 
declarado ou reconhecido e dá um novo significado, razão, ou 
explicação para seus comportamentos, pensamentos, ou 
sentimentos, de forma que o cliente possa ver os problemas de um 
modo novo. Faz conexões entre declarações aparentemente 
isoladas ou eventos; aponta temas ou padrões em comportamentos 
ou sentimentos do cliente; explica as defesas, resistências, ou 
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transferências; dá uma nova formulação a comportamentos, 
pensamentos, sentimentos, ou problemas. 

 4) Margotto 
(1998) 

Estabelecimento 
de relação 

Explicitação de relações entre o comportamento do cliente e o 
ambiente ou entre o comportamento de outros e o ambiente. 

 4) Margotto 
(1998) 

Sinalização Verbalizações em que o terapeuta sinaliza a existência de 
variáveis relevantes a partir das descrições anteriores do cliente; 
inclui verbalizações em que o terapeuta destaca ou resume 
aspectos da fala do cliente. 

 5) Meyer e 
Vermes (2001) 

Interpretação Inferências sobre padrões de comportamento do cliente e de outras 
pessoas e sobre relações causais.  

 5) Meyer e 
Vermes (2001) 

Sinalização Verbalizações nas quais o terapeuta sinaliza a existência de 
variáveis relevantes a partir de falas do cliente, podendo 
reformular o relato deste, de modo a dar maior relevo a algum 
conteúdo ou relação. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Classificação 
B. Interpretação 

Elaboração de uma conclusão a partir do relato do cliente, que 
este não havia expressado diretamente. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Empatia 
A. Lidar com 
emoções 

Pergunta por reações emocionais ou nomeação de sentimentos. 

 7) Stiles 
(1992) 

Interpretação Explicação ou rótulo do outro; julgamentos ou avaliações de outra 
experiência ou comportamento. Segunda pessoa (“você"); verbo 
insinua um atributo ou habilidade do outro; condições de 
avaliação. 

 8) Tourinho et 
al. (2003) 

Recuperar Verbalizações que afirmam a ocorrência de eventos ou relações 
entre eventos descritos (os eventos ou as relações) pelo cliente. 

 8) Tourinho et 
al. (2003) 

Inferir Verbalizações que afirmam a ocorrência de condições, eventos ou 
relações entre eventos, a partir de verbalizações do cliente nas 
quais os eventos ou relações não foram especificados enquanto 
tal. 

 9) Zamignani 
(2001) 

Explica Verbalizações nas quais o terapeuta descreve ou deixa implícitas, 
fazendo ou não uso de metáforas ou analogias, (1) relações 
explicativas ou causais - relações do tipo "se... então"; (2) relações 
de contigüidade - relações temporais entre eventos; (3) sínteses ou 
conclusões formuladas a partir de eventos relatados pelo cliente, 
ou observados pelo terapeuta. Estas relações podem dizer respeito 
a eventos privados, respostas públicas, eventos ambientais, 
eventos comportamentais - públicos ou privados - e podem incluir 
o comportamento do cliente, do terapeuta, ou de terceiros. 

 9) Zamignani 
(2001) 

Infere Verbalizações nas quais o terapeuta parece supor, a partir do 
relato ou de observação de outros eventos/relações, a ocorrência 
de eventos/relações até o momento não relatados pelo cliente, ou 
não observados diretamente.  

10) Zamignani 
(2007) 

Interpretação ‘Interpretação’ contempla verbalizações nas quais o terapeuta 
descreve, supõe ou infere relações causais e/ou explicativas 
(funcionais, correlacionais, ou de contigüidade) a respeito do 
comportamento do cliente ou de terceiros, ou identifica padrões de 
interação do cliente e/ou de terceiros. (*) Este critério diferencia 
esta categoria de ‘Informação’ que, por sua vez, contém 
explicações a respeito de outros eventos que não o comportamento 
do cliente e/ou de terceiros.  

Na literatura clínica analítico-comportamental, a análise de 
contingências ou análise funcional apresentada pelo terapeuta 
envolve, em parte, essa classe de verbalizações. 

6.A. Categorias do terapeuta referentes a empatia  
Autor Categoria Definição 
 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14. Apoio/ 
empatia 

Respostas positivas para o cliente, que demonstram afeto, humor, 
compreensão, e/ ou encorajamento. Componentes básicos: (a) 
Paráfrase; (b) Reforço; (c) Concordância; (d) Humor; (e) Empatia; 
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(f) Auto-revelação; (g) Encorajamento; (h) Aproximação; (i) 
Complementação; (j) Desculpas; (k) Elogios/cortesia e (l) 
Discordância encorajadora. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14. Apoio/ 
empatia 
(a) Paráfrase 

Recapitulação do que o cliente disse de forma a clarificar ou 
demonstrar entendimento: literalmente, usando palavras 
significativas do cliente ou, caso contrário, capturando a essência 
das palavras do cliente. Exceções: (a) se o resumo alterar o 
significado do que o cliente disse, codifique 19 
(Interpretação/reestruturação) e (b) em caso de paráfrase das 
faltas, erros etc. do cliente, é codificado 18 
(Confrontação/desafio).  

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14. Apoio/ 
empatia  
(d) Humor 

Comentários alegres que pretendem ser engraçados ou extrair o 
lado cômico de uma conversação ou situação. Eles tendem a 
amenizar a conversa ou desviar um assunto potencialmente 
pesado. Esta categoria inclui declarações acompanhadas por 
risada, que tenham sido remotamente humorísticas, sejam elas 
hostis ou engraçadas ao cliente. Exceções: 18 (Confrontação/ 
desafio) é codificado se declarações forem abertamente hostis. 
Quando em dúvida, codifique Humor. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14. Apoio/ 
empatia  
(e) Empatia 

(1) Comentários indicando apoio ou entendimento dos 
sentimentos, emoções, situação, ou perspectiva de outra pessoa. 
Quando em dúvida se um comentário é de compreensão de 
sentimentos ou “leitura da mente”, codifique Empatia; (2) 
declarações de preocupação pessoal com o cliente; (3) quando o 
cliente está falando e o terapeuta faz comentários simpáticos ou de 
sentimentos tais como “oh não!”. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14. Apoio/ 
empatia  
 (h) 
Aproximação  

Fala sobre tópicos de interesse para o cliente, embora não 
relacionados à terapia, quando é aparente que o propósito é o de 
quebrar o gelo ou entender mais sobre a vida do cliente ou seus 
interesses. Um conselho dado nesta área é codificado como 15 
(Ensino/estrutura). Tópicos que podem ser incluídos aqui são: 
crises, tensão, saúde, trabalhos, roupa, comida, entretenimento, 
recreação, casa, administração, dificuldades financeiras, metas, 
aspirações, uso de tempo, animais de estimação, escola, 
passatempos, e amigos. Quando um tópico novo é perguntado tal 
como: “Como é o seu trabalho?”, qualificar como (16- Busca de 
informações). Fala posterior sobre trabalho é Aproximação (14). 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14. Apoio/ 
empatia  
 (i) 
Complementação 

Complementação das palavras que o cliente está tentando dizer, 
indicando que o terapeuta está seguindo cuidadosamente e 
completamente com o cliente. Mesmo quando codificado 
enquanto o cliente ainda está falando, 14 (Complementação) tem 
precedência sobre 62 (Facilitação).  

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14. Apoio/ 
empatia  
 (j) Desculpas 

Exemplos: “Eu odeio continuar insistindo em castigo (14-
desculpas), mas isso é isso que você precisa fazer” (15) 
(Orientação). “Eu sei que você poderia não gostar disto (14-
desculpas), mas você precisa prosseguir e o tirar a tempo”. (15-
Orientação) “Eu gostaria de ter algo à mão para resolver o 
problema instantaneamente, mas eu não tenho”. (14-Desculpas). 

1) Chamberlain 
e Ray (1988) 

16. Estrutura  
(b) Sumarizar 

(1) Apresentação, de forma concisa, da essência do que foi dito 
em algum ponto anterior por duas ou mais pessoas ou quando as 
coisas ditas em terapia estavam muito distantes. O resumo deve 
ser sobre fatos. 

2) Fiorini 
(1995) 

Recapitular Resumo de pontos essenciais surgidos no processo exploratório de 
cada sessão e do conjunto do tratamento. 

3) Hill (2004) Paráfrase Uma simples repetição ou reformulação do conteúdo ou 
significando das afirmações do cliente, que tipicamente contêm 
menos, mas semelhantes palavras, e normalmente é mais concreta 
e clara que a declaração do cliente. A paráfrase pode ser 
formulada em tentativas ou como uma afirmação direta. Pode ser 
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uma paráfrase de qualquer material imediatamente precedente ou 
material anteriormente apresentado na sessão ou ao longo do 
tratamento. 

 3) Hill (2004) Reflexão de 
sentimentos 

Repetição ou reformulação das declarações do cliente, que inclui 
uma identificação explícita dos sentimentos do cliente. Os 
sentimentos podem ter sido declarados pelo cliente (com 
exatamente as mesmas palavras ou com palavras semelhantes) ou 
o terapeuta pode inferir os sentimentos do cliente a partir de seu 
comportamento não-verbal, do contexto, ou do conteúdo da 
mensagem do cliente. A reflexão pode ser formulada em 
tentativas ou como uma afirmação. 

 5) Meyer e 
Vermes (2001) 

Empatia, calor 
humano, 
compreensão, 
concordância 

Comportamentos verbais e/ ou gestuais (inclusive expressões do 
rosto) que tenham como objetivo a aproximação e demonstração 
de compreensão. Incluem o relato verbal dos sentimentos 
positivos que o cliente desperta no terapeuta, paráfrases e 
sumarizações, uso criterioso de humor, confirmações como “sim, 
eu acho que é isso mesmo” e indicação de estar ouvindo e 
concordando como “hm, aha, sim, etc.”. Ser empático inclui: (a) 
adoção de perspectiva (disposição para se colocar no lugar da 
outra pessoa, podendo ou não experimentar os mesmos 
sentimentos dessa pessoa); (b) neutralidade e imparcialidade 
(disposição para ouvir, sem julgar, os pensamentos e sentimentos 
de outra pessoa) e (c) comportamento pró-social (preocupação 
genuína com o bem-estar da outra pessoa). 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Empatia 
A. Lidar com 
emoções 

Perguntas por reações emocionais ou nomeação de sentimentos. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Empatia 
B. Reformulação 

Comportamentos que lidam com as experiências dos clientes e 
expressam a empatia do terapeuta. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Empatia 
C. Entendimento 

Sinalização ao cliente que o terapeuta está apto a compreender as 
experiências ou ações do cliente, ou que elas são aceitas como 
normais por qualquer um.  

6) Schindler et 
al. (1989) 

Exploração 
B. Sumariza 

Repetição de informações do cliente ou reafirmação destas de uma 
forma mais curta. 

7) Stiles (1992) Espelhamento Expressão da experiência do outro em palavras; repetições, 
paráfrase, clarificações. Segunda pessoa (“você"); verbo insinua 
experiência interna ou ação volicional. 

 10) Zamignani 
(2007) 

Empatia Empatia contempla ações ou verbalizações do terapeuta que 
sugerem acolhimento, aceitação, cuidado, entendimento, 
validação da experiência ou sentimento do cliente.  
A. nomeação e inferência de sentimentos; B. normalizações e 
validação de sentimentos; C. exclamações e expressões de 
interesse; D. verbalizações de cuidado; E. Auto-revelações; E. 
Validação de discordância ou crítica; F. humor; G. apoio; H. 
Paráfrase; I.  Entendimento 
Diferentemente da categoria Aprovação, que se refere a uma 
avaliação sobre ações ou características específicas do cliente, a 
Empatia tem um caráter inespecífico, informando essencialmente 
que o cliente é aceito, “bem vindo”, sem implicar em avaliação ou 
julgamento (“eu entendo você e aceito como você é”).  
Essa classe de verbalizações tem sido associada tipicamente à 
criação de um ambiente terapêutico amistoso, seguro e não-
punitivo, para que o cliente se sinta à vontade para verbalizar 
eventos que, em outros contextos, poderiam ser alvo de punição.  

6.B. Categorias do terapeuta referentes a aprovação, apoio, resseguro e encorajamento 
Autor Categoria Definição 
 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14(b) Reforço (1) Fala sobre o progresso ou sucesso do cliente; (2) aponta os 
atributos positivos de cliente, ações, ou características; (3) 
conversa sobre atributos positivos, ações, ou características dos 
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filhos do cliente; (4) comentários positivos direcionados para o 
cliente indicativo de que gosta dele e (5) se o terapeuta diz “Bom” 
com respeito a algo que o cliente relata ter feito ou sentido. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14(c) 
Concordância 

Comentários que indicam que o terapeuta está em acordo com o 
cliente. Exceções: Concordância às vezes é expressa 
negativamente, mas essa categoria é aplicada se a verbalização é 
indicativa de acordo. Se estes comentários concordando são feitos 
enquanto o cliente estiver falando, codifique (62-Facilitação). 
Porém, se há uma pausa entre o cliente que fala e a observação de 
terapeuta, codifique 14. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14(g) 
Encorajamento 

Observações que indicam que há esperança para o cliente e/ou que 
ele é capaz de fazer aquela mudança. Isto tende a acontecer dentro 
de dois estilos: (1) “você pode fazer isto” (14) ou (2) “eu posso -
ou este programa pode- ajudá-lo” (14). 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

14(k) Elogios/ 
cortesia 

Elogios que o terapeuta faz sobre o cliente e declarações de 
cortesia tais como “obrigado”, “isso é agradável” etc. 

  
1) Chamberlain 
e Ray (1988) 

 
14(l) 
Discordância 
encorajadora 

 
Declarações feitas pelo terapeuta de que discorda com o cliente de 
um modo encorajador. 

 2) Fiorini 
(1995) 

Confirmar ou 
retificar 

Confirmação ou retificação dos conceitos do paciente sobre sua 
situação. 

 3) Hill (2004) Aprovação e 
resseguro 

Oferecimento de apoio emocional, confiança, encorajamento, 
reforço. Pode indicar que o terapeuta empatiza com ou entende o 
cliente. Pode sugerir que o que o cliente está sentindo seja normal 
ou esperado. Pode indicar simpatia ou tentativa de aliviar 
ansiedade minimizando os problemas do cliente. Pode indicar 
aprovação do comportamento do cliente. 

 5) Meyer e 
Vermes (2001) 

Aprovação Comportamentos do terapeuta que indiquem aprovação em 
relação aos comportamentos ou relatos verbais do cliente. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Apoio 
A. Instilar 
confiança 

Envolve expressões que dão esperança ou encorajam o cliente, de 
forma que ele esteja apto a mudar um problema de 
comportamento. Por exemplo: “Se você se engajar na lição de 
casa dessa forma, você breve estará livre dessa tensão”. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Apoio 
B. Feedback 
positivo 

O terapeuta diz ao cliente que ele está indo bem, elogia suas ações 
ou oferece gratificação verbal.  

 7) Stiles 
(1992) 

Interpretação Explicação ou rótulo do outro; julgamentos ou avaliações de outra 
experiência ou comportamento. Segunda pessoa ("você"); verbo 
insinua um atributo ou habilidade do outro; condições de 
avaliação. 

 7) Stiles 
(1992) 

Confirmação Comparação da experiência de falante com outro; acordo, 
discordância, experiência compartilhada ou convicção. Primeira 
pessoa no plural ("nós") onde referente inclui o outro (i.e., "nós" 
nos referimos a falante e outro). 

 8) Tourinho et 
al. (2003) 

Dar feedback Verbalizações de aprovação, desaprovação ou correção de 
verbalizações específicas do cliente. 

 9) Zamignani 
(2001) 

Aprova Verbalizações nas quais o terapeuta expressa julgamento 
favorável a eventos de qualquer natureza, relatados pelo cliente ou 
observados pelo terapeuta, ou concorda com afirmações 
verbalizadas pelo cliente, ou, ainda, verbalizações em forma de 
exclamação ou risos - que indicam interesse no assunto relatado. 
Quando aprovação é acompanhada de descrição do evento que foi 
alvo da aprovação, é registrada unicamente a ocorrência da 
categoria TFBAPR (Feedback de Aprovação). 

10) Zamignani 
(2007) 

Aprovação Aprovação contempla verbalizações do terapeuta que sugerem 
avaliação ou julgamento favoráveis a respeito de ações, 
pensamentos, características ou avaliações do cliente. 
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Verbalizações de Aprovação dirigem-se a ações ou características 
específicas do cliente e pressupõem o terapeuta como alguém que 
pode selecionar e fortalecer aspectos de seu comportamento que 
seriam mais ou menos apropriados. Isso difere da categoria 
Empatia, que tem um caráter inespecífico e não envolve avaliação 
ou julgamento. 

6.C. Categorias do terapeuta referentes a reprovação, confrontação, crítica 
Autor Categoria Definição 
 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

18. 
Discordância, 
confronto, 
desafio 

Comportamentos que tendem a constranger o cliente, como 
discordância, desaprovação, ou observações negativas, sarcásticas 
ou hostis, e desafios. Estes comentários não devem ser pensados 
como tendo uma conotação hostil. Eles podem ser declarações 
neutras que indicam discordância. Componentes básicos: (a) 
discordância; (b) Descrença; (c) Desaprovação; (d) Confrontação 
direta; (e) Desafio; (f) Sarcasmo; (g) Desafio indireto ou 
confrontação. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

18(a) 
Discordância 

(1) Comentários que indicam que terapeuta não está de acordo 
com o que o cliente disse ou fez ou com o seu ponto de vista. 
Diferentemente da concordância, que deve ser codificada durante 
uma pausa, um simples “não” proferido pelo terapeuta, enquanto o 
cliente está falando, é codificado 18 se for uma discordância. 
Corrigir um engano não é uma discordância, mas sim codificado 
como 15 (Ensino/estrutura); (2) discordância inclui todas as 
declarações que provêm uma explicação pela qual o terapeuta 
discorda ou de por que não funcionará. Entretanto, se variáveis de 
condução da família são sugeridas para uso ou usadas para 
explicar o que deveria acontecer, codifique 15-Ensino; (3) 
discordância que é neutra ou baseada em fatos é também 
codificada em 18-Discordância. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

18(b) Descrença Ação de forma incrédula sobre o que o cliente disse ou fez. O tom 
de voz é freqüentemente importante aqui. Rir de algo que o cliente 
disse ou fez. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

18(c) 
Desaprovação 

(1) Observações que apontam diretamente a uma característica 
negativa ou falha do cliente ou do seu comportamento, ou 
comentário sobre algo que o cliente fez errado; (2) paráfrase 
quando um cliente admite falhas ou fracassos em executar algo 
corretamente ou (3) comandos de parada, por exemplo, “Sente em 
sua cadeira até que nós terminemos aqui”. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

18(d) 
Confrontação 
direta 

Disputa direta com o cliente. Freqüentemente, mas não sempre, 
isto é dirigido para crianças. Ameaças são inclusas nessa 
categoria. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

18(e) Desafio Comportamentos que impelem o cliente para entrar em ação, 
desafiando alguém para entrar em ação. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

18(f) Sarcasmo Verbalização que, no contexto – tom ou estilo – pode demonstrar 
raiva do terapeuta. Comentário positivo feito com um tom 
negativo (por exemplo, “Claro!”) é codificado (18-Sarcasmo). 
“Humph!, É...” etc., emitidos em tom cético, são codificados 18. 

 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

18(g) Desafio 
indireto ou 
confrontação 

(1) Fala com um cliente quando a mensagem é dirigida a outro 
cliente dentro da sala. (2) comentário forçando o cliente a escolher 
um curso de ação, por exemplo, “Você pode escolher fazer isto 
deste modo ou ser miserável o resto de sua vida”. (18) 

 2) Fiorini 
(1995) 

Confirmar ou 
retificar 

Confirmação ou retificação dos conceitos do paciente sobre sua 
situação. “Retificação permite ressaltar os escotomas do discurso, 
as limitações do campo da consciência e o papel das defesas desse 
estreitamento” (p. 159). 

 3) Hill (2004) Desafio Aponta discrepâncias, contradições, defesas, ou crenças 
irracionais das quais o cliente é inconsciente, incapaz para lidar 
com, ou pouco disposto a mudar. Desafios podem ser ditos em 
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tom tentativo ou em tom de confrontação. 
 5) Meyer e 
Vermes (2001) 

Confrontação Identificação de contradições e discrepâncias no relato verbal, no 
comportamento do cliente, ou na interação destes. Está incluída a 
demonstração de desaprovação ao relato verbal e/ou aos 
comportamentos emitidos pelo cliente. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Classificação 
C. Crítica 

Expressão direta de que o cliente está impedindo seu progresso ou 
descrição de possíveis conseqüências negativas. 

6) Schindler et 
al. (1989) 

Classificação 
A. Confrontação 

 

 7) Stiles 
(1992) 

Interpretação Explicação ou rótulo do outro; julgamentos ou avaliações de outra 
experiência ou comportamento. Segunda pessoa ("você"); verbo 
insinua um atributo ou habilidade do outro; condições de 
avaliação. 

 7) Stiles 
(1992) 

Confirmação Comparação da experiência de falante com outro; acordo, 
discordância, experiência compartilhada ou convicção. Primeira 
pessoa no plural ("nós") onde referente inclui o outro (i.e., "nós" 
nos referimos a falante e outro). 

 8) Tourinho et 
al. (2003) 

Dar feedback Verbalizações de aprovação, desaprovação ou correção de 
verbalizações específicas do cliente. 

 9) Zamignani 
(2001) 

Reprova Verbalizações nas quais o terapeuta expressa discordância, ou 
julgamento, ou avaliação desfavorável a respeito de afirmações ou 
outros comportamentos do cliente, sejam eles relatados pelo 
cliente ou observados pelo terapeuta. Quando reprovação é 
acompanhada de descrição do evento que é alvo da reprovação, é 
registrada unicamente a ocorrência da categoria TFBREP. 

10) Zamignani 
(2007) 

Reprovação Reprovação contempla verbalizações do terapeuta que sugerem 
avaliação ou julgamento desfavorável a respeito de ações, 
pensamentos, características ou avaliações do cliente.  Assim 
como Aprovação, verbalizações de Reprovação dirigem-se a 
ações ou características específicas do cliente e pressupõem o 
terapeuta como alguém que pode selecionar aspectos de seu 
comportamento que seriam mais ou menos apropriados. 
Reprovação tem sido freqüentemente associada na literatura 
clínica a interações aversivas em psicoterapia, que podem ameaçar 
a manutenção da relação terapêutica.  

7. Categorias residuais 
Autor Categoria Definição 
 1) 
Chamberlain e 
Ray (1988) 

10. Conversa Categoria “cesto de lixo” para todos os comportamentos não 
codificáveis em outra categoria. (1) Quando o terapeuta começar a 
dizer algo, mas não completa um comportamento codificável; (2) 
verbalizações ininteligíveis. Verbalizações ininteligíveis são 
comentários que não podem ser entendidos mesmo depois de 
terem sido ouvidos por três vezes. Conversação sobre café, tempo, 
estacionamento etc. são codificadas como 10. Falas sobre agendar 
próximo compromisso são codificadas como 17-Estrutura; (3) 
conversa entre terapeutas que não é sobre o cliente, ou a terapia. 
Não-exemplo: Conversas sobre outros tipos de terapias nas que 
você poderia participar no futuro. 

 2) Fiorini 
(1995) 

Outras 
intervenções 

Cumprimentos, anúncio de interrupções, de variações ocasionais 
nos horários etc. 

 3) Hill (2004) Outro Declarações do terapeuta que não são relacionadas aos problemas 
do cliente, tais como conversa fiada, saudações e comentários 
sobre os tempos ou eventos. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Categoria 
remanescente 

Respostas verbais que não podem ser classificadas em nenhuma 
outra das categorias descritas anteriormente. 

 7) Stiles 
(1992) 

Incodificável Só é usado para expressões vocais incompreensíveis. 

 8) Tourinho et Outras Outras verbalizações do terapeuta. 
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al. (2003) verbalizações 
 9) Zamignani 
(2001) 

Outras 
verbalizações do 
terapeuta 

Verbalizações do terapeuta não classificadas nas categorias 
anteriores. São incluídas nessa categoria falas do terapeuta a 
respeito de acerto de horário e local para a realização da sessão. 
Da mesma forma, quando há uma terceira pessoa envolvida na 
sessão – como no caso das sessões SAT (cliente com diagnóstico 
de TOC – terapeuta A), falas do terapeuta dirigidas 
exclusivamente a esta terceira pessoa, ou nas quais há dúvida 
sobre a quem a verbalização se dirigia (se apenas cliente, se 
apenas terceiro ou ambos) são categorizadas como Outras 
Verbalizações. Já falas do terapeuta que são claramente dirigidas a 
ambos os participantes (cliente e terceiro) são classificadas nas 
categorias já descritas. 

 9) Zamignani 
(2001) 

Registro 
insuficiente 

Verbalizações do terapeuta cujo conteúdo é ininteligível devido a 
problemas na transcrição, ou outros problemas, impedindo sua 
categorização. 

10) Zamignani 
(2007) 

Outras vocal 
terapeuta 

(1) Verbalizações do terapeuta não classificáveis nas categorias 
anteriores: Comentários ocasionais alheios ao tema em discussão, 
verbalizações do terapeuta ao cumprimentar o cliente em sua 
chegada ou partida, anúncios de interrupções por motivos não 
relacionados ao tema em discussão. 
(2) Acertos ocasionais: Acertos ocasionais de horário e/ou local da 
sessão. 
(3) Recuperação de assunto: Descrição de diálogos ou assuntos 
anteriormente discutidos, somente em casos nos quais essa 
descrição foi solicitada pelo cliente devido a este ter perdido ou 
esquecido o rumo da discussão ou após alguma interrupção, para 
retomada do assunto. 
(4) Opiniões pessoais sobre eventos externos: Opiniões, 
avaliações ou julgamentos a respeito de eventos, apenas quando 
não dizem respeito a uma ação emitida pelo do cliente, ao cliente 
propriamente ou à sessão em curso. 

10) Zamignani 
(2007) 

Insuficiente 
terapeuta 

Qualquer ação do terapeuta cuja identificação está impossibilitada 
devido a qualquer problema no áudio do filme. 

8. Categorias do terapeuta referentes a silêncio 
Autor Categoria Definição 
 5) Meyer e 
Vermes (2001) 

Silêncio Não emissão de respostas orais, após o término do relato verbal do 
cliente. 

 6) Schindler et 
al. (1989) 

Silêncio Uma pausa de mais que cinco segundos é contada nessa categoria, 
tanto para o terapeuta quanto para o cliente. 

10) Zamignani 
(2007) 

Silêncio  Esta categoria deve ser selecionada quando uma resposta verbal 
do tipo estado do terapeuta é encerrada sem que uma nova 
resposta verbal do tipo estado do mesmo falante seja iniciada. 

 
 A seguir, na Tabela 2, os dados acima estão organizados em um quadro 

comparativo e em seguida, na Tabela 3 é apresentada uma análise quanto ao número de 

categorias que os 10 sistemas apresentam em relação às novas categorias propostas; se 

existem definições equivalentes a uma categoria proposta em outra categoria; e se ‘há 

nomes de categorias ou subcategorias que são ambíguos. 
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Tabela 2. Quadro comparativo de 10 sistemas de categorização de comportamentos de psicoterapeutas. 
 Chamberlain e 

Ray (1988) 
Fiorini 

(1995) 
Hill (2004)  Margotto 

(1998) 
Meyer e 

Vermes 
(2001)  

Schindler et 
al. (1989)  

Stiles (1992) Tourinho et 
al. (2003) 

Zamignani  
(2001) 

Zamignani (2007) 

1.
So

lic
it

aç
ão

 d
e 

In
fo

rm
aç

ão
 

Pergunta/ Busca 
informações 
A. Perguntas 
B. Busca de 
informação 
C. Clarificação 

Interrogar Questões 
fechadas  

Questões 
Abertas 

Investigaçã
o  

Solicitação de 
informação 

Exploração: 
A. Busca de 
informação 
B. Sumariza 
(empatia)  

Pergunta  Investigar Pergunta 

 

Solicitação de relato 
A. sobre fatos 
B. respostas encobertas  

Solicitação de Reflexão 
A. de explicação ou 
interpretação 
B. de avaliação 
C. de previsão 
D. de análise 
E. de observação 

2.
F

ac
ili

ta
çã

o Facilita     Em Apoio: 
C. 
Encorajame
nto mínimo 

Reconhecimen
to  

Verbalizaçõe
s mínimas 

Verbalizaçõ
es mínimas 

Facilitação 
A. Verbalizações mínimas  
B. Expressões para-
lingüísticas 
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 Chamberlain e 
Ray (1988) 

Fiorini 
(1995) 

Hill (2004)  Margotto 
(1998) 

Meyer e 
Vermes 
(2001)  

Schindler et 
al. (1989)  

Stiles (1992) Tourinho et 
al. (2003) 

Zamignani  
(2001) 

Zamignani (2007) 

3.
In

fo
rm

aç
ão

 

 Em Orientação 
(d) provê 
racional 
 
Em 
apoio/empatia (f) 
auto-revelação  

Proporcion
ar 
Informação 

Meta-
intervenção 

Dar 
enquadram
ento à 
tarefa 

Informação 
A. Sobre o 
processo de 
ajuda  
B. Fatos, 
dados, 
opiniões. 

C. 
Comentários 
sobre o 
cliente.  

Auto-
revelação 

Informação 

 

Fornecimento 
de informações 

 

Explanação: 
A. 
Afirmações 
neutras 
B. 
Estruturação  
C. 
Explicação 
D. Auto-
revelação  

Edificação  

Revelação 

Informar Descreve: 
A. eventos 
relacionados 
à queixa 
B. eventos 
diversos 
C. relações 
explicativas 
ou causais 

Informação 
A. Informações factuais 
B. Explicações de eventos 
C. descrição de 
regularidades ou padrões 
D. Explicações teóricas e 
experimentais  
E. Sobre contrato 
terapêutico  
F. Descrição de 
estratégias, procedimentos 
ou programa terapêutico 
G. Justificativas de 
intervenções  

4.
R

ec
om

en
da

çã
o 

Ensina 
A. Instrução 
B. Ordens 
C. Sugestões 
D. Provê a lógica 
(informação) 
E. Solução de 
problema  
F. Revisão de 
tarefas  

Estrutura 
A. Estrutura 
(informação) 
B. Sumarizar 
(empatia) 

Sugerir 

 

Indicar 

Orientação 
direta 

Aconselham
ento 

 

Regras 

 

Orientação Diretividade
: 
A. 
Orientação 
diretiva 
B. Instrução/ 
conselho 

Conselho Dar conselho Aconselha/ 
sugere 
atividades 

Recomendação 
A. conselhos  
B. modelo 
C. incentivo 
D. Estruturação de 
atividade 
E. Permissão, proibição 
ou solicitação de parada 
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 Chamberlain e 
Ray (1988) 

Fiorini 
(1995) 

Hill (2004)  Margotto 
(1998) 

Meyer e 
Vermes 
(2001)  

Schindler et 
al. (1989)  

Stiles (1992) Tourinho et 
al. (2003) 

Zamignani  
(2001) 

Zamignani (2007) 

5.
In

te
rp

re
ta

çã
o 

Interpreta/ 
reformula 
A. Reformula  
B. Interpreta  
C. Leitura de 
mente 
D. Especula  
E. Normaliza  
F. Metáforas 

Clarificar 

Assinalar  

Interpretar 

 

 

Interpretaçã
o  

Desafio 

Estabelecim
ento de 
Relação 

Sinalização 

Interpretação 

Sinalização 

(confrontação) 

Classificaçã
o 
B. 
Interpretação 

Interpretação  Confrontar Infere Interpretação 
A. Relações explicativas 
entre ações e outros 
eventos 
B. Regularidades ou 
padrões entre ações e 
outros eventos ou ações 
C. Diagnóstico 
D. Devolutiva de 
avaliação padronizada 
E. Sínteses 
F. Metáforas ou analogias  
G. Inferências 
H. Previsões 
I. Confrontações  
J. Normalizações 
K. Descrição de processo 
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 Chamberlain e 
Ray (1988) 

Fiorini 
(1995) 

Hill (2004)  Margotto 
(1998) 

Meyer e 
Vermes 
(2001)  

Schindler et 
al. (1989)  

Stiles (1992) Tourinho et 
al. (2003) 

Zamignani  
(2001) 

Zamignani (2007) 

6.
P

ro
ve

r 
co

ns
eq

üê
nc

ia
s 

Apóia 
A. Parafraseia   
B. Reforça  
C. Concorda 
D. Humor 
E. Empatia  
F. Auto-revelação 
G. Dá apoio  
H. Adere 
I. Informar 
J. Desculpas 
K. Cumprimentar/ 
Polidez 
L. Dá apoio 
discordando 

Em Estrutura: (b) 
sumarizar 

- 
Confronto/ desafio  
A. Discordância 
B. Descrença  
C. Desaprovação 
D. Confrontação 
direta 
E. Desafio 
F. Sarcasmo 
G. Confrontação ou 
desafio indireto  

Recapitular 

Confirmar 
ou retificar 

(Confirmar 
ou retificar) 

Paráfrase  

Reflexão de 
sentimento 

Imediação 

Aprovação e 
resseguro   

Desafio 

 

 Empatia, Calor 
humano, 
Compreensão, 
Concordância. 

 

Aprovação 

 

Confrontação 

Empatia: 
A. Lidar com 
emoções 
B. 
Reformulação 
C. 
Entendimento  

 Em 
Exploração  

B. Sumariza 

 

Apoio: 
A. Instilar 
confiança 
B. Feedback 
positivo 
C. 
Encorajament
o mínimo 
 
Classificação: 
A. 
Confrontação 
B. 
Interpretação 
C. Crítica 

Espelhamento 

 

Confirmação  

Dar feedback 

 

Aprova 

 

Reprova 

Empatia 
A. nomeação e inferência de 
sentimentos 
B. normalizações e validação 
de sentimentos 
C. exclamações e expressões 
de interesse 
D. verbalizações de cuidado 
E. Auto-revelações 
(informação) 
E. Validação de discordância 
ou crítica  
F. humor 
G. apoio 
H. Paráfrase 
I.  Entendimento 

Aprovação 
A. Elogios/ avaliações 
positivas  
B. descrição de ganhos 
terapêuticos 
C. concordância 
D. pseudo-discordância 
E. relato de sentimentos 
positivos (informação) 
F. aprovação 
G. agradecimentos 

Reprovação 
A. discordância 
B. crítica 
C. ironia 
D. ameaça 
E. paráfrase crítica 
F. auto-revelações desafiadoras 
G. relato de sentimentos 
negativos 
H. advertência 
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 Chamberlain e 
Ray (1988) 

Fiorini 
(1995) 

Hill (2004)  Margotto 
(1998) 

Meyer e 
Vermes 
(2001)  

Schindler et 
al. (1989)  

Stiles (1992) Tourinho et 
al. (2003) 

Zamignani  
(2001) 

Zamignani (2007) 

7.
O

ut
ra

s 

Conversa Outras 
intervençõe
s 

Outros   Categoria 
remanescent
e  

Incodificável Outras 
verbalizações 

Outras 
verbalizaçõe
s 

Registro 
insuficiente 

Outras  
 
Insuficiente 

8    Silêncio  Silêncio     Silêncio 

Legenda de cores: vermelho: a que categoria pertence; azul: está em outra categoria; verde: nome ambíguo  
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Tabela 3. Análise quanto ao número de categorias que os 10 sistemas apresentam em relação às novas 
categorias propostas; se existem definições equivalentes a uma categoria proposta em outra categoria; se 
‘há nomes de categorias ou subcategorias que são ambíguos. 
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T
ot

al
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ên
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as

  

1. SOLICITAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO 

A 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 12 0 

B 1 1 1 1 1 1 e 3 1 1 1 1 1  

C X          1  

2. FACILITAÇÃO 

A 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 5 

B 2 - - - - 6 2 2 2 2 1  

C       X    1  

3. INFORMAÇÃO 

A 0 3 2 1 1 1 2 1 1 1 13 1 

B 4 e 
6 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1  

C  X     X    2  

4. RECOMENDAÇÃO 

A 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 13 0 

B 3, 4 
e 6 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 1  

C           0  

5. INTERPRETAÇÃO 

A 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 16 0 

B 5 5 5 5 5 e 
6 

5 5 5 5 5 1  

C  X      X   2  

6. PROVER 
CONSEQUÊNCIAS 

A 2 3 5 0 3 3 2 1 2 3 24 1 

6.A. EMPATIA 

A 1 0 3 0 1 1 1 0 0 1 8 4 

B 3,4 
6A 

- 6.A - 6.A 1, 6.A 6.A - - 3 e 
6.A 

3  

C   X        1  

6.B. APROVAÇÃO 

A 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 2 

B - 6.B 6.B - 6.B 2 e 6.B 6.B 6.B e 
6.C 

6.B 3 e 
6.B 

3  

C           0  

6.C. DISCORDÂNCIA 

A 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 6 4 

B 6.C 6.B 6.C - 6.C 5 e 6.C - 6.B e 
6.C 

6.C 6.C 3  

C           0  

7. OUTRAS  

A 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 10 2 

B 7 7 7 - - 7 7 7 7 7 0  

C X          1  

8. SILÊNCIO 

A 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 7 

B - - - - 8 8 - - - 8 0  

C           0  

Legenda: A. Número de categorias que o sistema propõe; B. Contemplado em qual categoria; C. Nome 
ambíguo 
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Os dados da Tabela 1 foram resumidos na Tabela 2, foram analisados na Tabela 

3 e a análise quanto ao número de categorias presentes e ausentes nas categorias 

propostas neste estudo está na Figura 1.  

 
Figura 1. Total de categorias apresentadas em 10 sistemas de categorização de comportamentos do 
terapeuta, conforme Tabelas 1 e 2, e total de ausências destas categorias no sistema aqui proposto. As 
categorias propostas estão em ordem decrescente de número de categorias nelas incluídas.  

 
 ‘Interpretação’ tem mais de uma categoria nos sistemas de Fiorini (1995), no de 

Hill (2004), no de Margotto (1998). Os sistemas de Chamberlain e Ray (1998) e o de 

Zamignani (2007) apresentam subcategorias. No sistema de Schindler et al. (1989) a 

interpretação é uma subcategoria. A presença desta categoria em todos os sistemas 

analisados e o maior número de categorias e subcategorias dedicadas à interpretação 

indica a importância dada por todos os pesquisadores a essa forma de intervenção 

psicoterapêutica. É importante notar que os autores são de abordagens diferentes, 

comportamentais e não.  

 As categorias ‘recomendação’, ‘fornecimento de informação’ e ‘solicitação de 

informação’ também são categorias consagradas. Chamberlain e Ray (1998) não têm 

uma categoria separada para ‘fornecimento de informação’ mas esta forma de 
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intervenção terapêutica aparece como subcategorias de outras categorias (ver Tabelas 1, 

2 e 3). A importante separação proposta por Zamignani (2007) entre ‘solicitação de 

relato’ e ‘solicitação de reflexão’ não foi encontrada desta forma nos outros sistemas, 

motivando sua junção na categoria ‘solicitação de informações’ mas sua manutenção 

como subcategorias deve ocorrer e permitir assim, na forma de subcategorias, a análise 

entre as duas formas de intervenção. 

 A categoria remanescente ‘outras’ aparece em oito dos 10 sistemas analisados e 

em dois deles com duas categorias. Parece ser comum ter falas do terapeuta que não se 

encaixam em nenhuma categoria de intervenção (ou que não são audíveis) e é útil ter 

uma categoria para essas falas.  

 ‘Empatia’, ‘aprovação’ e ‘discordância’ não são categorias unânimes e por vezes 

elas se sobrepõem. Quatro dos 10 sistemas não têm categorias separadas para empatia, 

também quatro não têm para discordância. Aprovação apareceu mais vezes, em oito dos 

10 sistemas. Em sistemas como o de Tourinho et al. (2003) aprovação e discordância 

fazem parte da mesma categoria, feedback. Empatia, apesar de não aparecer em quatro 

sistemas é considerado merecedor de mais do que uma categoria no sistema de Hill 

(2004). Pode ser necessário, quando as categorias se misturam muito, agrupá-las numa 

supra-categoria nomeada ‘prover conseqüências’. Este agrupamento não é considerado 

desejável, mas pode ser necessário por questões operacionais, como por exemplo, na 

construção de um banco de dados, o que será apresentado no Estudo 2.  

 ‘Facilitação’ é apresentada por metade dos sistemas analisados. Já ‘silêncio’ 

apareceu em apenas três deles, o que motivou a sua retirada do sistema aqui proposto.  

 Em todas as categorias (com exceção de ‘outras’ e ‘silêncio’) existe uma 

categoria ou subcategoria que está contemplada em outra categoria, o que está indicado 

pelas linhas ‘B’ da Tabela 3. Esse dado indica que os sistemas não são totalmente 
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comparáveis, as diferenças não estão apenas nas nomenclaturas. Categorias podem estar 

compostas por diferentes elementos. Portanto, sempre que são feitas comparações entre 

categorias de diferentes sistemas, é necessário que cautela seja empregada nas possíveis 

conclusões.  

 A Tabela 3 indica, ainda, que não devemos nos basear apenas no nome da 

categoria de algum sistema de categorização para julgarmos o conteúdo. Há presença de 

nomes ambíguos em várias categorias.  Por exemplo, o termo ‘clarificação foi usada por 

Chamberlain e Ray (1988) como ‘Solicitação de Informação’; por Hill (2004) na 

explicação de ‘Solicitação de Informação’; pelo Fiorini (1995) como uma forma de 

‘interpretação’; por Stiles (1992) como explicação de Espelhamento (empatia).  

 É interessante notar que o nome de algumas categorias é topográfico enquanto o 

de outros é mais funcional. Por exemplo ‘verbalizações mínimas’ é topográfico, já 

‘facilitação’ é funcional, na medida em que expressa a função típica que é a de facilitar 

que a pessoa continue relatando.  

3.2.1. Solicitação de Informação  

A ‘Solicitação de Informação é possivelmente a categoria que apresenta menos 

diferenças entre os diversos sistemas. Ela é composta de uma única categoria em oito 

dos 10 sistemas tornando mais provável que dados obtidos pelos diferentes sistemas 

sejam comparáveis. O sistema de Hill (2004) subdividiu a ‘Solicitação de Informação’ 

em duas categorias, ‘Questões fechadas’ e ‘Questões abertas’, o que dificultaria uma 

comparação direta entre dados dos diferentes sistemas. Para torná-los comparáveis seria 

necessário somar os dados dessas duas categorias. Questão similar ocorre com o sistema 

de Zamignani (2007) que propôs duas categorias distintas, a de ‘Solicitação de Relato’ e 

a de ‘Solicitação de Reflexão’. Nesses dois casos a diferença é facilmente contornável, 

trabalhando com as duas categorias como se fossem subcategorias da ‘Solicitação de 
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Informação’, somando os dados para a análise da categoria geral e respeitando a 

discriminação proposta por seus autores no momento de uma análise mais refinada 

usando subcategorias.   

A possibilidade de comparação também é facilitada pelos nomes dados por seus 

autores a essa categoria, conforme se pode observar na Tabela 2, que parecem ser 

bastante equivalentes. O termo “pergunta” ou “questão” aparece em quatro dos 

sistemas, no de Chamberlain e Ray (1988), no de Hill (2004), no de Stiles (1992) e no 

de Zamignani (2001). Nestes casos o nome das categorias sugere uma topografia de 

resposta, a forma gramatical de interrogação. Entretanto a ‘Solicitação de Informação’ 

nem sempre ocorre na forma de uma pergunta e nem toda pergunta é uma ‘Solicitação 

de Informação’, como se pode observar nas definições das categorias apresentadas na 

Tabela 3. O nome dado por Fiorini (1995), ‘Interrogar’ sugere a mesma topografia, a da 

interrogação. Já o nome proposto por Margotto (1998) e por Tourinho et al. (2003), 

‘Investigação’ e o nome proposto por Schindler et al. (1989) ‘Exploração’, descrevem a 

função das falas pertencentes a essa categoria.  Os outros nomes propostos sugerem um 

misto de topografia e de função: ‘Solicitação’ e ‘busca’, sugerem uma ação e seu 

complemento, ‘informação’, ‘relato’ e ‘reflexão’ sugerem o conteúdo a ser obtido com a 

ação.  

Os sistemas de Chamberlain e Ray (1988), o de Schindler et al. (1989) e o de 

Zamignani (2007) apresentam subcategorias (indicadas por letras maiúsculas). Essas já 

não são tão facilmente comparáveis entre si. No primeiro dos sistemas indicados as 

subcategorias são A. ‘Perguntas’, B. ‘Busca de Informação’ e C. ‘Clarificação’; no 

segundo elas são A. ‘Busca informação’ e B. ‘Sumariza’; no terceiro a categoria 

‘Solicitação de Relato’ tem como subcategorias A. ‘sobre fatos’ e B. ‘sobre respostas 

encobertas’, e a categoria ‘Solicitação de Reflexão’ A. ‘de explicação ou interpretação’, 
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B. ‘de avaliação’, C. ‘de previsão’, D. ‘de análise’ e E. ‘de observação’. O termo 

‘Clarificação’ usado por Chamberlain e Ray (1988) tem como desvantagem ter o 

mesmo nome que uma das categorias de ‘Interpretação’ propostas por Fiorini (1995). É 

ainda um termo usado por Hill (2004) na explicação de ‘Solicitação de Informação’ e 

por Stiles (1992) como explicação da subcategoria ‘Espelhamento’, na categoria de 

‘Empatia’. Já a subcategoria ‘Sumariza’ empregada por Schindler et al. (1989) tem 

nome e definição mais compatíveis com a categoria ‘Empatia’ do que com ‘Solicitação 

de Informação’. Este é o único sistema dessa categoria que apresentaria dados não 

comparáveis com os outros, especialmente se eles estiverem agrupados.  

Na Tabela 1, uma característica, já apontada, é a de que interrogação não é 

necessariamente ‘solicitação de informação’ e que ‘solicitação de informação’ pode 

ocorrer sem que seja feita uma pergunta. Na definição dada por Chamberlain e Ray 

(1988) verifica-se que um comentário de ‘clarificação’ só é codificado como 

‘solicitação de informação’ se o comportamento subseqüente do cliente for o de 

informar. Entretanto prover informação é só uma das possíveis funções das 

‘clarificações’, o que exige do codificador um treino bastante sofisticado. Além disso, a 

definição “(2) inclui afirmações especulativas pelo terapeuta quando este está tentando 

reunir os fatos ou clarificar uma resposta do cliente”, o que pode ser confundido com 

‘interpretação’.  

Na definição dada por Hill (2004) verifica-se que ‘solicitação de informação’ 

pode ter duas funções principais, a de clarificar (tornar mais clara uma resposta do 

cliente) e a de explorar pensamentos e sentimentos. A função exploratória é de alguma 

forma explicitada nas categorias, subcategorias ou definições do equivalente a 

‘solicitação de informação’ nos sistemas de: 1) Chamberlain e Ray (1988), de 3) Hill 

(2004), de 4) Margotto (1998), de 5) Meyer e Vermes (2001) e de 10) Zamignani 
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(2007), ou seja, em cinco dos 10 sistemas. O sistema de Zamignani (2007) (e de certa 

forma o de Margotto (1998) também) indica uma função adicional: ‘solicitação de 

reflexão’ é mais do que solicitar descrição de pensamentos e sentimentos, é solicitar o 

estabelecimento de relações e a análise dos eventos em discussão.  

3.2.2. Recomendação 

Os 10 sistemas de categorização apresentam pelo menos uma categoria 

equivalente à ‘recomendação’ proposta por Zamignani (2007), o que indica a 

concordância de terapeutas de diversas abordagens em diferentes épocas e países sobre 

ser esta uma forma de intervenção terapêutica, controversa ou não. Em todas as 

pesquisas brasileiras a serem analisadas no Estudo 2, apenas a de Wielenska (2002) não 

apresentou esta categoria, não relevante para seus objetivos de estudar adesão nas 

primeiras sessões. A presença da categoria em todas outras pesquisas brasileiras 

confirma a ênfase nesta forma de intervenção.  

Entretanto três dos 10 sistemas do Estudo 1 e dois dos sistemas a serem 

analisados no Estudo 2 propõem mais de uma categoria para ‘recomendação’. 

Chamberlain e Ray (1988) têm as categorias ensina e estrutura, enfatizando a mesma 

diferença que Meyer e Donadone (2002) defendem de diferenciar as indicações do que 

fazer fora da sessão (ensina) e dentro da sessão (estrutura). Fiorini (1995) diferencia 

entre sugerir e indicar, a segunda mais forte, com caráter de prescrição. Margotto 

(1998) diferencia entre aconselhamento e regras, enfatizando a completude ou não do 

enunciado da regra, ou seja, com explicitação das contingências em vigor (regra) ou 

não. Martins (1999) diferenciou entre recomendação para comportamento e 

recomendação para sentimento em função do interesse do estudo em eventos 

encobertos. Ulian (2007) fez uma diferenciação também de força da indicação dada, 

diferenciando entre ‘propor ou induzir o cliente a propor alternativas de ações’ e 
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‘induzir o cliente à ação’.  É possível verificar que as diferentes categorias que são 

englobadas na categoria ‘recomendação’ são diferentes nos quatro sistemas que 

propuseram mais de uma categoria. Os sistemas de categorização que propuseram 

subcategorias (Chamberlain e Ray, 1988; Meyer e Donadone, 2002; Schindler et al., 

1989; e Zamignani, 2007) também ressaltam diferentes propriedades desta forma de 

intervenção.  

 De maneira geral a definição do que cabe na categoria ‘recomendação’ não se 

confunde com a definição de outras categorias. A única exceção é a subcategoria de 

ensina: D. Provê a lógica de Chamberlain e Ray (1988) que de acordo com as categorias 

propostas caberia melhor em ‘informação’. 

 Finalizando o Estudo 1, possivelmente outras revisões do sistema apresentado 

por Zamignani em 2007 venham a ser necessárias. O sistema agora apresentado teve por 

objetivo contornar pequenos problemas encontrados. As principais mudanças foram: A 

transformação das categorias ‘solicitação de relato’ e ‘solicitação de reflexão’ em 

subcategorias da categoria ‘solicitar informações’. A transformação das categorias 

‘outras’ e ‘insuficiente’ em subcategorias da categoria ‘outras’. A retirada da categoria 

‘silêncio’. E, por fim, a substituição no nome da categoria ‘reprovação’ por 

‘discordância’, que parece refletir melhor o conteúdo descrito nesta categoria, retirando 

a implicação de ser indesejável que o termo ‘reprovação’ tem.  

 As novas categorias propostas e suas definições estão na Tabela 4 abaixo. 

Tabela 4. Sistema revisado de categorias de comportamentos de terapeutas de Zamignani e Meyer (2009) 
com definições resumidas. Ver na tese de Zamignani (2007) definições completas. 

1) SOLICITAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO 
a) Solicitação de 

relato 

SOLICITAÇÃO DE RELATO contempla verbalizações do 
terapeuta nas quais ele solicita ao cliente descrições a 
respeito de ações, eventos, sentimentos ou pensamentos. 
Ocorre tipicamente em situações relacionadas à coleta de 
dados e levantamento de informações ao longo de qualquer 
etapa do processo terapêutico. 

b) Solicitação de 
reflexão 

SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO contempla verbalizações 
nas quais o terapeuta solicita ao cliente qualificações, 
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explicações, interpretações, análises ou previsões a respeito 
de qualquer tipo de evento. Diferentemente de Solicitação 
de Relato, na qual o terapeuta pede que o cliente apenas 
relate a ocorrência de eventos, sentimentos ou pensamentos, 
nesse caso o terapeuta solicita que o cliente analise ou 
estabeleça relações entre os eventos em discussão. 
Em sessões de terapia analítico-comportamental, essa classe 
de verbalizações ocorre tipicamente quando o terapeuta 
busca facilitar o estabelecimento de relações funcionais e a 
formação de auto-regras. 

2) FACILITAÇÃO FACILITAÇÃO é caracterizada por verbalizações curtas ou 
expressões paralingüísticas que ocorrem durante a fala do 
cliente. Tipicamente, estas verbalizações indicam atenção 
ao relato do cliente e sugerem a sua continuidade. 

3) INFORMAÇÃO  INFORMAÇÃO contempla verbalizações nas quais o 
terapeuta relata eventos ou informa o cliente sobre eventos 
(que não o comportamento do cliente ou de terceiros), 
estabelecendo ou não relações causais ou explicativas entre 
eles. 
Essa classe de verbalizações é tipicamente associada a 
intervenções “psicoeducacionais” e ao “enquadre” ou 
contrato terapêutico. 

4) RECOMENDAÇÃO  RECOMENDAÇÃO contempla verbalizações nas quais o 
terapeuta sugere alternativas de ação ao cliente ou solicita o 
seu engajamento em ações ou tarefas. Deve ser utilizada 
quando o terapeuta especifica a resposta a ser (ou não) 
emitida pelo cliente. A literatura refere-se a essa categoria 
também como aconselhamento, orientação, comando, 
ordem. 

5) INTERPRETAÇÃO INTERPRETAÇÃO contempla verbalizações nas quais o 
terapeuta descreve, supõe ou infere relações causais e/ou 
explicativas (funcionais, correlacionais, ou de contigüidade) 
a respeito do comportamento do cliente ou de terceiros, ou 
identifica padrões de interação do cliente e/ou de terceiros. 
(*) Este critério diferencia esta categoria de 
INFORMAÇÃO que, por sua vez, contém explicações a 
respeito de outros eventos que não o comportamento do 
cliente e/ou de terceiros. 
Na literatura clínica analítico-comportamental, a análise de 
contingências ou análise funcional apresentada pelo 
terapeuta envolve, em parte, essa classe de verbalizações. 

6) EMPATIA EMPATIA contempla ações ou verbalizações do terapeuta 
que sugerem acolhimento, aceitação, cuidado, 
entendimento, validação da experiência ou sentimento do 
cliente. 
Diferentemente da categoria Aprovação, que se refere a 
uma avaliação sobre ações ou características específicas do 
cliente, a Empatia tem um caráter inespecífico, informando 
essencialmente que o cliente é aceito, “bem vindo”, sem 
implicar em avaliação ou julgamento (“eu entendo você e 
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aceito como você é”). 
Essa classe de verbalizações tem sido associada tipicamente 
à criação de um ambiente terapêutico amistoso, seguro e 
não-punitivo, para que o cliente se sinta à vontade para 
verbalizar eventos que, em outros contextos, poderiam ser 
alvo de punição. 

7) APROVAÇÃO APROVAÇÃO contempla verbalizações do terapeuta que 
sugerem avaliação ou julgamento favorável a respeito de 
ações, pensamentos, características ou avaliações do cliente. 
Verbalizações de Aprovação dirigem-se a ações ou 
características específicas do cliente e pressupõem o 
terapeuta como alguém que pode selecionar e fortalecer 
aspectos de seu comportamento que seriam mais ou menos 
apropriados. Isso difere da categoria Empatia, que tem um 
caráter inespecífico e não envolve avaliação ou julgamento. 

8) DISCORDÂNCIA ‘DISCORDÂNCIA’ contempla verbalizações do terapeuta 
que sugerem avaliação ou julgamento desfavorável a 
respeito de ações, pensamentos, características ou 
avaliações do cliente. Assim como Aprovação, 
verbalizações de Discordância dirigem-se a ações ou 
características específicas do cliente e pressupõem o 
terapeuta como alguém que pode selecionar aspectos de seu 
comportamento que seriam mais ou menos apropriados. 
Discordância tem sido freqüentemente associada, na 
literatura clínica, a interações aversivas em psicoterapia, 
que podem ameaçar a manutenção da relação terapêutica. 

9) OUTROS 
a) Outros 

Verbalizações do terapeuta não classificáveis nas categorias 
anteriores.  

Inclui também verbalizações do terapeuta relacionadas a 
acertos ocasionais de horários ou outras características do 
atendimento e também verbalizações do terapeuta ao 
cumprimentar o cliente em sua chegada ou partida, 
anúncios de interrupções ou comentários ocasionais alheios 
ao tema em discussão.   

b) Registro 
insuficiente 

Verbalizações do terapeuta cujo conteúdo está ininteligível 
devido a problemas no áudio do filme, ou qualquer outro 
problema que impeça sua identificação e categorização. 

 
 Foi com essas novas categorias (até a oitava) que o Estudo 2, apresentado a 

seguir, foi conduzido.  
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4. ESTUDO 2 - BANCO DE DADOS DE COMPORTAMENTOS DO 

TERAPEUTA EM SESSÕES DE TERAPIA COMPORTAMENTAL7 

O Estudo 2 é uma meta-análise que teve por objetivo comparar os resultados 

encontrados em diferentes pesquisas sobre o processo terapêutico. Para isso foi criado 

um Banco de Dados de Sessões de Terapia Comportamental em que categorias 

semelhantes foram agrupadas de modo a compor as categorias propostas no Estudo 1. 

Este banco de dados deverá ser continuamente alimentado tanto com dados de outras 

pesquisas já realizadas e não incluídas ainda na base de dados, quanto com novas 

pesquisas que estão sendo desenvolvidas e as que ainda venham a ser desenvolvidas. 

Um de seus objetivos é o de gerar idéias para novas pesquisas.  

A seqüência dos estudos desta tese pretende mostrar que um banco de dados não 

deveria ser simplesmente uma coleção de informações. No Estudo 1 pretendeu-se 

mostrar a importância da seleção das categorias de forma a caracterizar o processo 

psicoterapêutico. Os Estudos 3 e 4 detalham duas das categorias, contextualizando-as: 

‘Solicitação de informação’ e ‘Recomendação’. A continuação destes estudos deveria 

ser a investigação detalhada e contextualizada das outras categorias. Relações entre 

categorias poderão ser facilmente realizadas. Em seguida poderá ser iniciado um banco 

de dados de comportamentos de clientes. Análises estatísticas poderão contribuir para 

maior solidez de conclusões. 

Para a expansão do banco de dados é importante que os pesquisadores 

apresentem nas publicações, teses, dissertações e monografias pelo menos os seguintes 

dados:  

                                                        
7 Renata Ferreira dos Santos Coelho, Victor Mangabeira Cardoso dos Santos e Daniela Tsubota 
participaram da elaboração do banco de dados e seus relatórios de pesquisas foram usados no Estudo 2.  
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1. Terapeuta: Número de anos de experiência como terapeuta e número de casos já 

atendidos; sexo, idade, abordagem teórica. Cursos de aprimoramento, especialização 

e pós-graduação realizados. 

2. Cliente: sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade, nível sócio-econômico, 

profissão, motivo da procura da terapia, queixa e/ou diagnóstico. Avaliação do 

cliente quanto à cooperação, resistência, motivação. 

3. Terapia: Tempo de terapia; o número das sessões analisadas (por exemplo, foram 

analisadas oito sessões de um total de 23 sessões (sessões 5, 6, 7, 12, 13, 14, 22 

e23); formato de terapia (individual, em grupo). 

4. Categorias usadas e suas definições. 

5. Caso os resultados sejam expressos em porcentagem, os dados brutos devem 

também ser fornecidos em anexo.  

6. No caso de apresentação em gráficos, o número (quer de freqüência quer de 

porcentagem) deve aparecer ou na própria figura, ou no texto (forma menos 

desejável) ou em tabela. Fica muito difícil estimar o valor só pela figura. 

7. Se possível deixar um email ou outra forma de contato para resolução de possíveis 

dúvidas.  

4.1. MÉTODO DO ESTUDO 28 

Foi montado um banco de dados de comportamentos de terapeutas em sessões 

de terapia comportamental a partir de trabalhos de conclusão de curso, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e outros trabalhos. Todos os trabalhos selecionados 

                                                        
8 Agradeço o esforço de Rodrigo Nunes Xavier em partes do Método. 
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possuíam uma categorização das verbalizações de terapeutas, feita a partir de 

transcrições ou observações de sessões de terapia. 

Para cada pesquisa selecionada foi criado um arquivo Excel com três planilhas. 

Na primeira foram colocados os dados de identificação: Referência da pesquisa; dados 

de identificação de clientes e terapeutas; quais as sessões analisadas; categorias de 

verbalização do terapeuta; outras categorias empregadas na pesquisa. A segunda 

planilha foi denominada ‘Resultados’ e nela foram colocados os dados de freqüência 

absoluta e porcentagem de cada categoria da pesquisa. A terceira planilha foi 

denominada ‘Categorias’ e nela foram agrupados os dados porcentuais (os únicos 

comparáveis através das pesquisas) de acordo com o sistema de categorização adaptado 

de Zamignani e Meyer (2009). Esta terceira planilha de cada um das pesquisas foi 

vinculada a outros arquivos Excel, um para cada categoria analisada: ‘Solicitação de 

Informação’, ‘Facilitação’, ‘Informação’, ‘Recomendação’, ‘Interpretação’, ‘Prover 

conseqüências’.   

Na planilha de dados de cada um destes arquivos cada coluna era relativa a uma 

terapia. Na primeira linha foi colocado o nome da pesquisa e a identificação do caso, 

por exemplo, Rocha (2008), cliente 5. Na segunda linha foi colocada a experiência do 

terapeuta de acordo com a seguinte classificação: experiente, com menos de cinco anos 

de formação, em formação. Na terceira linha foi colocado o tipo de evento analisado: 

em várias pesquisas apenas a parte da sessão que abordava eventos privados foi 

analisada. Na quarta linha foi colocada a idade do cliente. Como a análise das variáveis 

‘tipo de evento’ e ‘idade’ não resultou, nas pesquisas que compõem atualmente o banco 

de dados, em nenhum resultado consistente, essas análises não serão apresentadas. Da 

quinta linha em diante foram numeradas as sessões, de Sessão 1 a Sessão 91, que foi a 

amplitude de sessões analisadas nas pesquisas incluídas até o momento no banco de 
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dados. Quando o número da sessão não constava na pesquisa consultada, ele foi 

estimado. A estimativa foi de que um ano de terapia correspondia a 40 sessões. Então, 

na pesquisa de Zamignani (2001) as sessões do Terapeuta A foram as sessões 40 a 44, já 

que foi informado que seus clientes estavam há mais de um ano em atendimento. Na 

pesquisa de Maciel (2004) foram usados os dados de transcrição de doze sessões 

contínuas. Estimou-se que a primeira sessão gravada correspondia à Sessão 80 e a 

última à Sessão 91, devido ao paciente estar sendo atendido há dois anos. 

A distribuição do número de terapias que analisaram cada sessão, da primeira à 

nonagésima primeira, variou muito. Essa variação pode ser vista na Figura 2 abaixo, 

usando os dados de ‘Solicitação de Informação’ como exemplo. Existem 36 primeiras 

sessões, 40 segundas sessões, mas apenas uma 62ª sessão. Para tornar os dados mais 

comparáveis e menos dispersos, foram somados os números de terapias existentes em 

sessões consecutivas, até que atingissem o valor de 20. Na Figura 2 estes agrupamentos 

estão indicados pelas barras vermelhas. Agrupamentos por categoria estão indicados por 

barras cinza nas figuras que mostram a porcentagem média de cada categoria (Figuras 3, 

5, 7, 9, 11, 13, 15).    
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Figura 2. Número de terapias do banco de dados de ‘Solicitação de Informação’ para cada sessão (barras 
azuis) e seu agrupamento em grupos de 20 terapias (barras vermelhas) a partir da Sessão 14.  

 Para cada categoria os dados foram classificados quanto aos critérios de tempo 

de formação dos terapeutas, sendo distribuídos como “em formação”, “menos de cinco 

anos de experiência” e “experientes”. Estes dados também foram apresentados em 

gráficos de linhas. Ao separar por experiência, os agrupamentos foram menores, foram 

de 10 sessões.  

4.1.1. As pesquisas brasileiras incluídas no banco de dados  

Foi criado um banco de dados reunindo e sistematizando os resultados de 

análises de 626 sessões de psicoterapia apresentados em 19 pesquisas brasileiras. As 

pesquisas utilizadas estão listadas a seguir, enumeradas segundo ordem alfabética para 

facilitar a identificação das pesquisas que apresentavam categorias semelhantes àquelas 

criadas para este trabalho. 

Pesquisa 1- Azevedo, Yanne Luna (2001). Verbalizações sobre eventos privados em 

terapia analítico-comportamental: Uma análise das intervenções do 
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terapeuta. Belém, 2001. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós–Graduação 

em Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará. 

Pesquisa 2- Barbosa, João Ilo Coelho (2006). Análise das funções de verbalizações de 

terapeuta e cliente sobre sentimentos, emoções e estados motivacionais na 

terapia analítico-comportamental. Tese de Doutorado. Programa de Pós–

Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do 

Pará. 

Pesquisa 3- Brandão, Fernanda Silva (2003). O manejo das emoções por terapeutas 

comportamentais. Dissertação de Mestrado. Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo. 

Pesquisa 4- Colombini, Filipe Augusto (2007). Terapia comportamental: como o 

terapeuta trabalha com o seu cliente? Discussões de sua prática. Trabalho de 

Conclusão de Curso. Curso de Psicologia, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

Pesquisa 5- Del Prette, Giovana (2006). Terapia Analítico-Comportamental Infantil: 

Relações entre o brincar e comportamentos da terapeuta e da criança. 

Dissertação de Mestrado. Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. 

Pesquisa 6- Donadone, Juliana & Meyer, Sonia (2005). Orientação e auto-orientação 

em atendimentos de terapeutas analítico-comportamentais experientes e 

pouco-experientes. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 

(7), 219-229.  

Pesquisa 7- Maciel, Josiane M. (2004). Terapia Analítico-Comportamental e 

Ansiedade: Análise da Interação Verbal Terapeuta-Cliente. Dissertação de 

Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do 

Comportamento, Universidade Federal do Pará. 
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Pesquisa 8- Martins, Patrícia Santos (1999). Atuação de terapeutas-estagiários com 

relação a falas sobre eventos privados em sessões de Terapia 

Comportamental. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 

Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará. 

Pesquisa 9- Medeiros, Maria Lúcia Araújo de (2001). Eventos Privados e Terapia 

Analítico-Comportamental: Uma Análise de Verbalizações de Terapeuta e 

Cliente. Dissertação de Mestrado. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-

Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do 

Pará. 

Pesquisa 10- Meyer, Sonia & Donadone, Juliana (2002). O emprego da orientação 

por terapeutas comportamentais. Revista Brasileira de Terapia 

Comportamental e Cognitiva, (4), 79-90.  

Pesquisa 11- Oliveira, Silvia Canaan Moraes de (2002). A Interpretação na Terapia 

Comportamental: um estudo exploratório com uma terapeuta em 

treinamento. Tese de Doutorado. Universidade de Brasília. 

Pesquisa 12- Rocha, Giovana V. Munhoz da (2008). Psicoterapia analítico-

comportamental com adolescentes infratores de alto-risco: modificação de 

padrões anti-sociais e diminuição da reincidência criminal. Tese de 

doutorado. Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. 

Pesquisa 13- Tourinho, Emmanuel Zagury; Neno, Simone; Batista, Jussara Rocha; 

Garcia, Mariana Gaspar; Brandão, Gisele Gillet; Souza, Lívia Melo; de Lima, 

Juliana Bentes; Barbosa, João Ilo Coelho; Endermann, Peter; Oliveira-Silva, 

Michele (2007). Condições de treino e sistemas de categorização de 

verbalizações de terapeutas. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e 

Cognitiva, Vol. 9, Nº 2. 
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Pesquisa 14- Ulian, Ana Lúcia A. O. (2007). Uma sistematização da prática do 

terapeuta analítico-comportamental: subsídios para a formação. Tese de 

Doutorado. Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. 

Pesquisa 15- Wielenska, Regina Christina (2002). Adesão e mudança de 

comportamento: efeitos das interações verbais terapeuta-cliente nas 

primeiras sessões. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia, Universidade de 

São Paulo. 

Pesquisa 16- Yano, Yuristella (2003). Tratamento padronizado e individualizado no 

transtorno do pânico. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia, Universidade 

de São Paulo. 

Pesquisa 17- Yano, Yuristella; Almeida, Ana Cristina & Meyer, Sonia Beatriz (2008). 

Há indicadores de abandono de psicoterapia em sessões transcritas 

conduzidas por terapeutas-estagiários? XVII Encontro da Associação 

Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental. Painel. 

Pesquisa 18- Zamignani, Denis Roberto (2001). Uma Tentativa de Caracterização da 

Prática Clínica do Analista do Comportamento no Atendimento de Clientes 

com e sem o Diagnóstico de Transtorno Obsessivo Compulsivo. Dissertação 

de Mestrado. Programa de estudos Pós Graduados em Psicologia Experimental: 

Análise do Comportamento, Pontifícia Universidade Católica. 

Pesquisa 19- Zamignani, Denis Roberto (2007). O desenvolvimento de um sistema 

multidimensional para a categorização de comportamentos na interação 

terapeuta-cliente. Tese de doutorado. Instituto de Psicologia, Universidade de 

São Paulo. 
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A seguir, na Tabela 5 são apresentadas outras informações das pesquisas que 

fazem parte do banco de dados, com exceção das pesquisas de Donadone (2004) e 

Meyer e Donadone (2002) sobre ‘Recomendação’ que estão detalhadas na Tabela 6.  

Tabela 5. Informações sobre 17 pesquisas brasileiras de interação terapêutica (informações das pesquisas 
de Donadone (2004) e Meyer e Donadone (2002) sobre ‘Recomendação’ estão detalhadas na Tabela 6): 
Número de clientes atendidos, sua idade e sexo; número de terapeutas que participaram da pesquisa e sua 
experiência em psicoterapia; número de sessões analisadas na pesquisa, intervalo das sessões, falas 
analisadas.    

  N 
clientes 

Idade 
clientes 

Sexo 
clientes 

N 
terapeutas 

Experiência N 
sessões 

Intervalo de 
sessões 

Falas analisadas 

1. Azevedo 
(2001) 

1 18 F 1 Em formação 8 5, 6, 7, 12, 13, 14, 
22, 23 (de 23) 

Que abordam eventos 
privados 

2. Barbosa 
(2006) 

1 29 F 1 + de 3 anos 36 1 a 45 Todas  

3. Brandão 
(2003) 

3 

22 M 1 27 

9 

Estavam em 
terapia, 3 sessões, 
consecutivas ou 
não (estimado) 

Falas em episódios 
emocionais 

34 F 1 23 

  35 M 1 20 

4. 
Colombini 

(2007) 
2 

23 M 1 9 
4 

41-42 
Todas 42 F 1 4 41-42 

5. Del 
Prette 
(2006) 

  

2 

8 M 

1 1 8 

1 a 3;  

Todas 6 M 1 a 5 

7. Maciel 
(2004) 

1 26 M 1 Experiente 12 Já em terapia há 2 
anos (estimado) Todas 

8. Martins 
(1999) 

3 

37 F 1 Em formação 

12 

1) Fase de 
avaliação;  

Que abordam eventos 
privados 

15 F 1 Em formação 2) fase de 
intervenção;  

36 F 1 Em formação 3) fase de 
encerramento. 
(estimado) 

9. Medeiros 
(2001) 

1 33 F 1 Em formação 8 5,6, 14, 16, 24, 
25, 37, 38 (de 44) 

Que abordam eventos 
privados 

11. Oliveira 
(2002) 

1 36 F 1 Em formação 14 1 a 15 Todas  

12. Rocha 
(2008) 

11 

14 M 

1 < 5 anos 99 

10 ss, de 1 a 22 

Todas 

15 M 10ss, de 1 a 22. 

16 M 11 ss, de 1 a 23 

17 M 14 ss. de 1 a 40 

17 M 6 ss. de 1 a 12 

17 M 6 ss, de 1 a 9. 

17 M 10 ss, de 1 a 28 

18 M 7 ss, de 1 a 23 

18 M 9 ss, de 1 a 16 

18 M 7 ss. 1 a 9 

19 M 9 ss, 1 a 23. 

13. 
Tourinho et 

al. (2007) 3 

    1 Em formação 

13 

Estudo 1: 22, 23, 
28, 33 Que abordam eventos 

privados     1 Em formação Estudo 2: 2, 4, 6, 
7 
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  N 
clientes 

Idade 
clientes 

Sexo 
clientes 

N 
terapeutas 

Experiência N 
sessões 

Intervalo de 
sessões 

Falas analisadas 

    1 Em formação Estudo 5: 2, 5, 6, 
7, 8 

14. Ulian 
(2007) 

4 

Adulto   1 Em formação 

32 2 a 9 Todas 
Adulto   1 Em formação 

Adulto   1 Em formação 

Adulto   1 Em formação 

15. 
Wielenska 

(2002) 

1 37 M 1 17 4 1 a 4 Todas 

16. Yano 
(2003) 

9 

32 F 

1 8 193 

1 a 36 

Todas 

33 F 1 a 23 

35 F 1 a 33 

45 F 1 a 32 

43 M 1 a 19 

36 F 1 a 12 

45 F 1 a 12 

56 F 1 a 14 

30 F 1 a 12 

17. Yano 
(2008) 

8 

20 F 1 Em formação 

40 1 a 5 Todas 

29 F 1 Em formação 

30 F 1 Em formação 

33 F 1 Em formação 

35 F 1 Em formação 

39 F 1 Em formação 

43 F 1 Em formação 

50 F 1 Em formação 

18. 
Zamignani 

(2001) 
4 

46 F 
1 2 

17 

1 a 4 

Todas 

50 F  1 a 4 

33 M 

1 3 

Em terapia há 
mais de um ano  

27 F Em terapia há 
mais de um ano 

19. 
Zamignani 

(2007) 

1 32 F 1 25 3 2, 11, 17 Todas  

Total de 
pesquisas 

Total 
de 

clientes 

Idade 
média 

clientes 

Sexo 
dos 

clientes 

Total de 
terapeutas 

Terapias por 
experiência  

Total 
de 

sessões 

  Todas: 12 

17 56 29 F: 29 35 Em 
formação: 21 

512   Eventos 
privados/emocionais: 

5 
    M: 20   <5anos: 19      

       Experientes: 
16 

     

 

Tabela 6. Lista das terapias e número de sessões das pesquisas de Donadone (2004) e Meyer e Donadone 
(2002) incluídas apenas no banco de dados da categoria ‘recomendação’. 

Terapias 
Total de 
sessões 

1. Meyer e DonadoneT1aC1 3 
2. Meyer e Donadone T1aC2 3 
3. Meyer e Donadone T1aC3 3 
4. Meyer e Donadone T1bC1 3 

5. Meyer e Donadone T1bC2 3 
6. Meyer e Donadone T1bC3 3 
7. Meyer e Donadone T1cC1 3 
8. Meyer e Donadone T1cC2 3 
9. Meyer e Donadone T1cC3 3 
10. Meyer e Donadone T2aC1 3 
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11. Meyer e Donadone T2aC2 3 
12. Meyer e Donadone T2aC3 3 
13. Meyer e Donadone T2bC1 3 
14. Meyer e Donadone T2bC2 3 
15. Meyer e Donadone T2bC3 3 
16. Meyer e Donadone T2cC1 3 
17. Meyer e Donadone T2cC2 3 
18. Meyer e Donadone T2cC3 3 
19. Meyer e Donadone TD 3 
20. Meyer e Donadone TE 6 
21. Meyer e Donadone TEDC1 3 
22. Meyer e Donadone TEDC2 3 
23. Meyer e Donadone TEDC3 3 

24. Meyer e Donadone TEEC1 3 
25. Meyer e Donadone TEEC2 3 
26. Meyer e Donadone TEEC3 3 
27. Meyer e Donadone TEFC1 3 
28. Meyer e Donadone TEFC2 3 
29. Meyer e Donadone TEFC3 3 
30. Meyer e Donadone TEF 3 
31. Meyer e Donadone TRD 1 
32. Meyer e Donadone TRH 2 
33. Meyer e Donadone TRHE 7 
34. Meyer e Donadone TRJ 3 
35. Meyer e Donadone TRMM 4 
36. Meyer e Donadone TRT 3 

 

O número de clientes atendidos nas 17 pesquisas foi 56; somando com os 

clientes atendidos nas pesquisas de Donadone e Meyer (2004) e Meyer e Donadone 

(2002) o número de clientes passa a 92.  A idade média dos clientes nas 17 pesquisas é 

de 29 anos, de seis (apenas duas crianças na pesquisa de Del Prette, 2006) a 56. Há 13 

participantes entre 10 e 19 anos, sete entre 20 e 29 anos, 18 entre 30 e 39 anos, seis 

entre 40 e 49 anos e três entre 50 e 56 anos.  São do sexo feminino 29 participantes e 20 

são do sexo masculino. O número de terapeutas que participou das 17 pesquisas foi 35, 

sendo que 21 dos casos atendidos foram por terapeutas em formação, 19 por terapeutas 

com menos de cinco anos de formação e 16 por terapeutas experientes. O número de 

sessões analisadas nas 17 pesquisas foi 512, todas as falas foram analisadas em 12 

pesquisas e em cinco foram analisadas apenas as falas que abordavam eventos privados 

ou emocionais.    

4.1.2. Categorias analisadas. 

Nas tabelas a seguir são apresentadas as pesquisas que compuseram o banco de 

dados de cada categoria do terapeuta com suas respectivas definições.  

4.1.2.1. Solicitação de Informação. 

Tabela 7. Pesquisas incluídas no banco de dados de ‘Solicitação de Informação’ e as categorias 
equivalentes com suas definições originais.  

1-Azevedo (2001);  
7- Maciel (2004);  
9- Medeiros (2001);  
16-Yano (2003);  
17- Yano(2008) 

Investigação (INV): Verbalizações que indagam ou solicitam 
informações ao cliente. 
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2-Barbosa (2006);  
13-Tourinho et al. 
(2007). 

Investigar (INV): Verbalizações com ou sem a forma 
interrogativa que solicitam novas informações ao cliente. Têm a 
função de produzir novas informações sobre a história ambiental 
do cliente e ensinar ao cliente posicionar-se de uma forma 
investigativa diante de fatos ocorridos. 

3-Brandão (2003) DIR. Info. (Aborda diretamente: obtenção de informação): 
Incluem-se nessa categoria comportamentos do terapeuta que 
visem à obtenção de informações (condições ambientais 
relacionadas ao sentimento, dados históricos, entre outros) e/ou 
esclarecimentos sobre o relato ou expressões de sentimentos do 
cliente na sessão; 

DIR. Perg. (Aborda diretamente: pergunta): Terapeuta pergunta 
o que o cliente sentiu numa situação descrita. 

4-Colombini (2007) Solicitação de informações: comportamentos que visem à 
obtenção de informações, esclarecimentos sobre os 
comportamentos do cliente, terceiros, eventos encobertos, 
história de vida. 

5- Del Prette (2006) Solicitação de relato (Terapeuta solicita informações); 

Solicitação de relato qualificativo (Terapeuta solicita avaliação, 
julgamento ou sentimento por parte do cliente). 

8- Martins (1999). Investigações sobre Eventos Privados (EP) do cliente e/ou de 
terceiros; 

Indagações sobre condições fisiológicas do cliente 
11-Oliveira (2002). Investigação: verbalizações em que a terapeuta busca 

informações sobre eventos e relações entre eventos 
possivelmente associados aos problemas da cliente. Inclui 
pedido de esclarecimentos e complementação de falas emitidas 
pela cliente. 

14-Ulian (2007) Categorias equivalentes à subcategoria Solicitação de Relato 
deste trabalho: 
Identificar respostas (busca de comportamento(s)-alvo): 
Perguntas sobre a história passada ou presente que esclareçam 
ou ajudem a definir operacionalmente o(s) comportamento(s) 
que acompanha(m) a queixa, levantando freqüência, duração e 
intensidade, que levem o cliente a descrever o próprio 
comportamento; 

Identificar antecedentes e dados relevantes da história de vida: 
Idem para estímulos antecedentes ao(s) comportamento(s) que 
acompanha(m) a queixa e que permitam identificar estímulos 
discriminativos, condicionais, contextuais e de outras ordens, 
como regras, auto-regras e operações estabelecedoras; 

Identificar conseqüentes e dados relevantes da história de vida: 
Idem para estímulos conseqüentes ao(s) comportamento(s) que 
acompanha(m) a queixa identificando possíveis reforçadores 

Categorias equivalentes à subcategoria Solicitação de reflexão 
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deste trabalho: 
Induzir o cliente a relacionar eventos descrevendo e explicando 
comportamentos de modo geral ou de terceiros: O cliente analisa 
o comportamento de outros. O terapeuta induz o cliente a dizer o 
que acha do comportamento dos outros e a emitir suas opiniões 
sobre o comportamento de terceiros; 

Induzir o cliente a relacionar eventos, identificando as próprias 
Rs, seus As e Cs: O cliente observa o próprio comportamento. 
Terapeuta pede que relate episódios comportamentais 
perguntando se percebe o que fez ou o que está fazendo, o que 
aconteceu antes e o que aconteceu depois; 

Pedir ao cliente explicações para o próprio comportamento ou 
induzir o cliente a explicar o próprio comportamento: O cliente 
explica o próprio comportamento, dá explicações completas para 
o próprio comportamento incluindo as Rs e as situações As e Cs. 
Perguntas do terapeuta que confirmam explicações do cliente. 

15-Wielenska 
(2002). 

Perguntar, com ou sem resposta (QR e QNR): Denominou-se 
QR as respostas nas quais a terapeuta faz uma pergunta ao 
cliente e recebe resposta; e QNR as respostas nas quais a 
terapeuta faz uma pergunta ao cliente e não obtém resposta. 

18- Zamignani 
(2001). 

Terapeuta pergunta: Verbalizações nas quais o terapeuta 
solicitava ao cliente que relatasse, fornecesse informações 
específicas, detalhes ou esclarecimentos a respeito de eventos 
relatados ou eventos observados pelo terapeuta. Se uma pergunta 
fosse feita como parte de uma explicação ou como pedido de 
confirmação de explicação dada pelo terapeuta, registrava-se 
unicamente a ocorrências da categoria TDESEXP. Esta categoria 
foi subdividida em duas subcategorias:  

a) Terapeuta pergunta sobre eventos relacionados à queixa – 
TPERQUE: verbalizações nas quais o terapeuta fazia perguntas 
cujo tema estava relacionado ao comportamento-queixa do 
cliente. 

b) Terapeuta pergunta sobre eventos diversos – TPERDIV: 
Verbalizações nas quais o terapeuta fazia perguntas cujo tema 
estava relacionado a eventos diversos e não relacionados ao 
comportamento-queixa. Foram incluídas nessa categoria 
respostas do cliente ou de terceiros em eventos tais como lazer, 
familiares, trabalho, estudo, relacionamento afetivo etc., quando 
estes não estavam relacionados ao comportamento-queixa do 
cliente. 

19- Zamignani 
(2007);  
12-Rocha (2008). 

Solicitação de relato (SRE): contempla verbalizações do 
terapeuta nas quais ele solicita ao cliente descrições a respeito de 
ações, eventos, sentimentos ou pensamentos. Ocorre tipicamente 
em situações relacionadas à coleta de dados e levantamento de 
informações ao longo de qualquer etapa do processo terapêutico; 

Solicitação de reflexão (SRF): contempla verbalizações nas 
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quais o terapeuta solicita ao cliente qualificações, explicações, 
interpretações, análises ou previsões a respeito de qualquer tipo 
de evento. 

4.1.2.2. Facilitação. 

Tabela 8. Pesquisas incluídas no banco de dados de ‘Facilitação’ e as categorias equivalentes com suas 
definições originais.  

2-Barbosa (2006); 
7- Maciel (2004). 

Verbalizações Mínimas (MIN): Verbalizações que sinalizam a 
atenção do terapeuta e/ou uma aprovação genérica do 
comportamento de verbalizar do cliente. Têm a função de 
promover a continuidade da verbalização do cliente. 

3-Brandão (2003).  DIR. Min. (Aborda diretamente: verbalizações mínimas): Inclui-
se nesta categoria verbalizações do terapeuta que estejam 
claramente vinculadas a uma Reação Emocional do cliente, e 
que parecem ter a função de demonstrar que ele está ouvindo 
e/ou entendendo o relato emocional do cliente e solicitar que ele 
continue seu relato.  

5-Del Prette (2006).  Facilitação (terapeuta facilita o relato do cliente). 
14- Ulian (2007).  Expressão de entendimento.  
18-Zamignani 
(2001).  

Verbalizações mínimas – TFBVM: Verbalizações mínimas do 
terapeuta do tipo "hm hm", "sei" etc. 

19-Zamignani 
(2007);  
12-Rocha (2008).  

Facilitação (FAC): é caracterizada por verbalizações curtas ou 
expressões paralingüísticas que ocorrem durante a fala do 
cliente. Tipicamente, estas verbalizações indicam atenção ao 
relato do cliente e sugerem a sua continuidade. 

4.1.2.3. Informação. 

Tabela 9. Pesquisas incluídas no banco de dados de ‘Informação’ e as categorias equivalentes com suas 
definições originais.  

1- Azevedo (2001); 
16-Yano (2003); 17- 
Yano (2008). 

Informação (INF): Verbalizações que informam sobre aspectos 
do processo terapêutico, ou sobre assuntos abordados pelo 
cliente. 

2- Barbosa (2006); 
7- Maciel (2004);  
9- Medeiros (2001); 
13-Tourinho et al. 
(2007). 

Informar (IFO): Verbalizações que informam sobre aspectos do 
processo terapêutico, ou sobre assuntos abordados pelo cliente. 
Têm função de alterar o conhecimento do cliente sobre o 
processo terapêutico ou sobre assuntos mencionados por 
terapeuta ou cliente. 

4-Colombini (2007).  Fornecimento de informações: sobre o funcionamento da terapia 
(papéis, contrato, objetivos), aspectos psicológicos e médicos, 
funcionamento de técnicas e procedimentos. 

5-Del Prette (2006).  Informação (Terapeuta fornece informações). 
11-Oliveira (2002).   Informação: verbalizações em que a terapeuta esclarece, indica 

ou comenta algo com a cliente, explicitando seu conhecimento, 
juízo ou opinião sobre um determinado assunto, incluindo o 
processo terapêutico. A informação pode ter sido adquirida 
através de instrução, experiência e pesquisa. 

14- Ulian (2007). Relacionar eventos descrevendo e explicando comportamentos 
de modo geral, o seu próprio (do terapeuta) ou de terceiros: 
Explicar o comportamento de terceiros e o seu próprio dando 
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modelo ao cliente de como analisar. Opiniões do terapeuta sobre 
eventos diversos. Conjecturas do terapeuta para uma 
determinada situação. Explicações gerais sobre a terapia, 
procedimentos e técnicas. Esta categoria é classificada como 
Informação, mas pode incluir Interpretação. 

Informações e instruções. 
15-Wielenska 
(2002). 

Fornecer informação não solicitada (FINS): São as respostas nas 
quais um dos participantes fornece ao outro uma informação que 
não lhe fora solicitada pelo interlocutor. 

18-Zamignani 
(2001). 

Terapeuta descreve eventos relacionados à queixa - TDESQUE: 
Verbalizações nas quais o terapeuta descrevia eventos 
relacionados à queixa do cliente, sem estabelecer relações 
funcionais ou explicativas; 

Terapeuta descreve eventos diversos – TDESDIV: Verbalizações 
nas quais o terapeuta descrevia eventos diversos não 
relacionados ao comportamento-queixa do cliente ou aspectos 
relativos à relação terapêutica sem estabelecer relações 
funcionais ou explicativas. Inclui respostas do cliente ou de 
terceiros em eventos tais como lazer, familiares, trabalho, 
estudo, relacionamento afetivo etc., quando estes não estavam 
relacionados ao comportamento-queixa do cliente. 

19-Zamignani 
(2007);  
12-Rocha (2008). 

Informação (INF): contempla verbalizações nas quais o 
terapeuta relata eventos ou informa o cliente sobre eventos (que 
não o comportamento do cliente ou de terceiros), estabelecendo 
ou não relações causais ou explicativas entre eles. 

 

4.1.2.4. Recomendação. 

Tabela 10. Pesquisas incluídas no banco de dados de ‘Recomendação’ e as categorias equivalentes com 
suas definições originais.  

1-Azevedo (2001); 
9- Medeiros (2001); 
16- Yano (2003); 
17- Yano (2008). 

Conselhos/Regras (COR): Verbalizações que explicitam ou 
sugerem cursos de ação e/ou contingências em vigor. 

2-Barbosa (2006); 
7- Maciel (2004); 
13-Tourinho et al. 
(2007).  

Dar conselho (CON): Verbalizações que sugerem ao cliente 
comportar-se de determinado modo. Têm a função de prover ao 
cliente uma indicação de comportamento com maior 
probabilidade de ser reforçado. 

 3-Brandão (2003). DIR. Tr. (Aborda diretamente: treina): Treino de expressão de 
sentimentos. Terapeuta dá modelo de comportamentos de 
expressão de sentimentos ou aconselha como agir em relação ao 
sentimento. Inclui ordens, conselhos, avisos e fornecimento de 
modelos e exemplos sempre relacionados a uma RE/TA do 
cliente. 

 4-Colombini 
(2007). 

Orientação: ordens, conselhos, avisos, orientação específicas, 
fornecimento de modelos que buscam uma orientação para a 
ação, orientação para mudança de contingências, orientação para 
reflexão e prescrição de tarefas. 
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 5- Del Prette 
(2006). 

Recomendação (Terapeuta fornece conselhos ou atribui tarefas);  

Estruturação (Terapeuta estrutura sessão). 
6- Donadone & 
Meyer (2005); 
10-Meyer & 
Donadone (2002). 

Orientação: descrição do comportamento a ser executado pelo 
cliente fora das sessões de terapia, com indicação explícita ou 
implícita das conseqüências desta ação. Subcategorias: 
orientação para ação específica, orientação para a ação 
genérica, orientação para a reflexão, e prescrição de tarefas. 

8- Martins (1999). Falas que recomendam que o cliente se comporte 
encobertamente; 

Falas que recomendam ou instruem o cliente e/ou terceiros a 
sentir/evitar determinados EP. 

 11- Oliveira (2002). Aconselhamento: verbalizações em que a terapeuta descreve 
alternativas de comportamento (aberto ou encoberto) à cliente, 
sugerindo um determinado curso de ação e a encoraja para que 
adote o curso de ação sugerido. Inclui sinalização de 
conseqüências positivas possivelmente contingentes à ação de 
um determinado curso de ação e conseqüências negativas 
contingentes a não emissão do comportamento sugerido. 

 14- Ulian (2007). Propor ou induzir o cliente a propor alternativas de ações: O 
cliente deve descobrir soluções para o seu problema. Evitar 
aconselhar, mas conselhos entram aqui; 

Induzir o cliente à ação: O cliente deve agir, na própria sessão ou 
fora dela. Dar modelos de ação. Pedir registros, leituras, tarefas. 
Treinar na própria sessão: relaxamento, expressão de 
sentimentos e ensaios comportamentais. 

18- Zamignani 
(2001). 

Terapeuta aconselha – TACO: Verbalizações nas quais o 
terapeuta sugeria ao cliente que emitisse uma ou um conjunto de 
respostas ou cursos de ação, fossem de caráter aberto (respostas 
passíveis de serem observáveis por um observador que não o 
próprio cliente) ou encoberto (respostas passíveis de serem 
observáveis apenas pelo próprio cliente). Foram consideradas 
verbalizações de aconselhamento tanto conselhos apresentados 
em sessões no consultório quanto sugestões de atividade a ser 
realizada conjuntamente com o terapeuta, ou não, em sessões 
extra-consultório. 

 19- Zamignani 
(2007);  
12-Rocha (2008). 

Recomendação (REC): contempla verbalizações nas quais o 
terapeuta sugere alternativas de ação ao cliente ou solicita o seu 
engajamento em ações ou tarefas. Deve ser utilizada quando o 
terapeuta especifica a resposta a ser (ou não) emitida pelo 
cliente. A literatura refere-se a essa categoria também como 
aconselhamento, orientação, comando, ordem. 
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4.1.2.5. Interpretação. 

Tabela 11. Pesquisas incluídas no banco de dados de ‘Interpretação’ e as categorias equivalentes com 
suas definições originais.  

1- Azevedo 
(2001). 

Explicações (EXP): Verbalizações que sugerem explicações para 
assuntos discutidos na sessão; 

Inferências (IFR): Verbalizações inferenciais sobre o cliente ou 
pessoas/eventos citados em seu relato. 

 2- Barbosa 
(2006).  

Confrontar (CFR): Verbalizações que afirmam a ocorrência de 
condições, eventos ou relações entre eventos, pertinentes a questões 
abordadas pelo cliente, acrescidas ou não de um pedido formal de 
confirmação. Têm a função de confrontar o cliente com seu relato 
anterior, ou com uma compreensão/interpretação do terapeuta para os 
fatos/eventos relatados, produzindo confirmação ou não de sua 
compreensão/interpretação. 

 3- Brandão 
(2003). 

DIR. Anal. (Aborda diretamente: analisa): Terapeuta relaciona 
RE/TA a eventos ambientais ou história de vida do cliente, terapeuta 
analisa ou faz previsão de comportamentos/eventos. Esta categoria 
inclui comportamentos do terapeuta de fazer inferências sobre 
padrões de comportamento do cliente e de outras pessoas e sobre 
relações causais; 

DIR. Nom. (Aborda diretamente: nomeia): Terapeuta nomeia ou 
descreve RE/TA ou aponta uma sensação do cliente; 
DIR. Confr. (Aborda diretamente: confronta): Terapeuta discorda, 
confronta ou questiona RE/TA relatada pelo cliente. Pertencem a esta 
categoria comportamentos verbais do terapeuta de demonstração de 
desaprovação ao relato verbal e/ou RE do cliente. Esta categoria 
pode incluir reprovação. 

 4- Colombini 
(2007). 

Sinalização: verbalizações que sinaliza a existência de variáveis 
relevantes a partir das falas do cliente, podendo reformular o relato; 
Interpretação: inferências sobre padrões de comportamento do cliente 
e de outras pessoas e sobre relações causais; 

Confrontação: identificação de contradições e discrepâncias no relato 
verbal, no comportamento do cliente ou na sua interação. Inclui-se 
demonstração de desaprovação ao relato verbal e/ou comportamentos 
emitidos pelo cliente. Esta categoria pode incluir reprovação. 

 5- Del Prette 
(2006). 

Interpretação (Terapeuta interpreta). 

 7- Maciel 
(2004);  
13-Tourinho et 
al. (2007). 

Inferir (IFR): Verbalizações que afirmam a ocorrência de condições, 
eventos ou relações entre eventos, a partir de verbalizações do cliente 
nas quais os eventos ou relações não foram especificados enquanto 
tal; 

Recuperar (REC): Verbalizações que afirmam a ocorrência de 
eventos ou relações entre eventos descritos (os eventos ou as 
relações) pelo cliente. 

 8- Martins 
(1999). 

Referências a EP como causa de eventos comportamentais; 
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Referências a EP como produto de contingências ambientais; 

Comentários sobre EP do cliente e/ou de terceiros. Esta categoria 
pode incluir empatia. 

 9- Medeiros 
(2001). 

Inferências (IFR): Verbalizações inferenciais sobre o cliente ou 
pessoas/eventos citados em seu relato. 

 11- Oliveira 
(2002).  

Interpretações: verbalizações em que a terapeuta destaca 
comportamentos da cliente e/ou de terceiros e eventos relevantes 
e/ou faz comentários sobre os mesmos, explicitando possíveis 
relações entre eventos. As verbalizações interpretativas podem ser 
acompanhadas ou não da solicitação de confirmação do cliente sobre 
o assunto em questão por meio de perguntas cujas respostas são do 
tipo sim ou não. 

14-Ulian 
(2007).  

Relacionar eventos descrevendo e explicando comportamentos do 
cliente: Explicar o comportamento do cliente. Descrever para o 
cliente um episódio comportamental ou apenas uma relação entre A e 
R ou entre R e C, do próprio repertório do cliente, enfatizando a 
relação e/ou identificando claramente para o cliente as Rs, As e Cs. 

16-Yano 
(2003);  
17- Yano 
(2008).  

Estabelecimento de Relações (REL): Verbalizações que sugerem ou 
estabelecem relações causais entre eventos; 

Inferências (IFR): Verbalizações inferenciais sobre o cliente ou 
pessoas/eventos citados em seu relato. 

18-Zamignani 
(2001) 

Terapeuta Infere – TINF: Verbalizações nas quais o terapeuta parecia 
supor, a partir do relato ou de observação de outros eventos/relações, 
a ocorrência de eventos/relações até o momento não relatados pelo 
cliente, ou não observados diretamente pelo terapeuta; 

Terapeuta Explica – TDESEXP: Verbalizações nas quais o terapeuta 
descrevia ou deixava implícito, fazendo ou não uso de metáforas ou 
analogias (1) relações explicativas ou causais - relações do tipo "se... 
então"; (2) relações de contigüidade - relações temporais entre 
eventos; (3) sínteses ou conclusões formuladas a partir de eventos 
relatados pelo cliente, ou observados pelo terapeuta. Estas relações 
podiam dizer respeito a eventos privados, respostas públicas, eventos 
ambientais, eventos comportamentais - públicos ou privados - e 
podiam incluir o comportamento do cliente, do terapeuta, ou de 
terceiros. 

19- Zamignani 
(2007);  
12-Rocha 
(2008). 

Interpretação (INT): contempla verbalizações nas quais o terapeuta 
descreve, supõe ou infere relações causais e/ou explicativas 
(funcionais, correlacionais, ou de contigüidade) a respeito do 
comportamento do cliente ou de terceiros, ou identifica padrões de 
interação do cliente e/ou de terceiros. 

4.1.2.6. Prover conseqüências. 

Para o banco de dados a categoria ‘Prover conseqüências’ foi dividida em três 

subcategorias: a) Empatia; b) Aprovação e c) Discordância. 
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Alguns trabalhos apresentavam a categoria Feedback, correspondente à ‘prover 

conseqüências’, e que segundo Barbosa (2006) corresponde a “Verbalizações de 

aprovação, desaprovação ou correção de verbalizações específicas do cliente, 

qualificando de algum modo sua verbalização anterior.” Em outras pesquisas foi 

possível observar as subcategorias como Empatia, que segundo Zamignani (2007) 

“contempla ações ou verbalizações do terapeuta que sugerem acolhimento, aceitação, 

cuidado, entendimento, validação da experiência ou sentimento do cliente.” A 

subcategoria Aprovação também pôde ser encontrada em algumas pesquisas, e segundo 

Zamignani (2007) “contempla verbalizações do terapeuta que sugerem avaliação ou 

julgamento favorável a respeito de ações, pensamentos, características ou avaliações do 

cliente.” A subcategoria Discordância corresponde ao que algumas pesquisas chamaram 

de Reprovação, e de acordo com Zamignani (2007) “contempla verbalizações do 

terapeuta que sugerem avaliação ou julgamento desfavorável a respeito de ações, 

pensamentos, características ou avaliações do cliente. Nas pesquisas em que havia as 

subdivisões, estas foram somadas para compor a categoria ‘Prover conseqüências”.  

 
Tabela 12. Pesquisas incluídas no banco de dados de ‘Prover conseqüências’ e as categorias equivalentes 
com suas definições originais e as subcategorias ‘Empatia’, ‘Aprovação’ e ‘Discordância’. 

1- Azevedo (2001).  
9- Medeiros 
(2001). 
16- Yano (2003); 
17- Yano (2008). 

Feedback (FBK): Verbalizações de aprovação ou desaprovação de 
verbalizações anteriores do cliente, ou ainda verbalizações que 
sugerem a continuidade da verbalização do cliente. 

2- Barbosa (2006).  
13- Tourinho et al. 
(2007). 

Dar feedback (FBK): Verbalizações de aprovação, desaprovação 
ou correção de verbalizações específicas do cliente, qualificando 
de algum modo sua verbalização anterior. Têm a função de 
fortalecer ou enfraquecer verbalizações do cliente sobre si mesmo 
ou sobre aspectos de sua história ambiental. 

3- Brandão (2003).  DIR. Exp. (Aborda diretamente: expressa emoção): Terapeuta tem 
uma expressão emocional em relação ao cliente. Incluem-se nessa 
categoria o relato verbal dos sentimentos positivos ou negativos 
que o cliente desperte no terapeuta e expressões emocionais do 
terapeuta, como chorar e gritar. 

7- Maciel (2004).  Dar Feedback (FBK): Verbalizações de aprovação, desaprovação 
ou correção de verbalizações específicas do cliente. 
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8- Martins (1999).  Falas descritivas dos próprios EP do terapeuta;  

Falas que recomendam ou fornecem feedback positivo ao cliente 
e/ou terceiros para/por relatar e/ou discriminar seus EP. 

11- Oliveira 
(2002).  

Consequenciação: verbalizações em que a terapeuta sinaliza a sua 
aprovação ou desaprovação contingente a comportamentos da 
cliente que ocorrem na sessão ou relato de comportamentos que 
ocorreram fora da sessão, visando o seu fortalecimento ou 
enfraquecimento. 

1.1.1. Categorias equivalentes à subcategoria Empatia deste trabalho: 
3- Brandão (2003).  DIR. Compr. (Aborda diretamente: compreende): É quando o 

terapeuta parece compreender, entender ou confortar o cliente 
após uma Reação Emocional. Não se incluem nesta categoria 
expressões emocionais do terapeuta. 

4- Colombini 
(2007).  

Empatia, calor humano, compreensão: comportamentos verbais 
e/ou gestuais (como expressões do rosto) que objetivam a 
aproximação e demonstração de compreensão. Incluem o relato 
de sentimentos positivos que o cliente desperta no terapeuta, 
paráfrases e resumos (Exemplos: “Sim, eu acho que é isso 
mesmo”; indicação de que está ouvindo: “Hum... aha... sim”). 
Ser empático inclui: disposição para se colocar no lugar da 
pessoa, disposição para ouvir, sem julgar os pensamentos e 
sentimentos. Preocupação genuína com o bem-estar da outra 
pessoa. 

5-Del Prette (2006) Empatia (Terapeuta demonstra empatia). 
14- Ulian (2007).  Empatia; 

Parafrasear. 
15- Wielenska 
(2002).  

Produzir Humor (H): Respostas H são as verbalizações de um 
participante que, na interação com o outro, resultaram em risadas 
de ambos; 

Interromper e formar co-autoria (ICA): Respostas da classe ICA 
são aquelas nas quais um interlocutor interrompe a verbalização 
do outro, conclui esta verbalização (iniciada pelo outro), e 
produz uma verbalização completa, não contestada pela outra 
parte; 

Parafrasear ou reproduzir (PR): São as verbalizações que 
reproduzem um trecho da verbalização anterior do interlocutor, 
preservando seu conteúdo e modificando, ou não, sua forma. 

19- Zamignani 
(2007).  
12- Rocha (2008). 

Empatia (EMP): contempla ações ou verbalizações do terapeuta 
que sugerem acolhimento, aceitação, cuidado, entendimento, 
validação da experiência ou sentimento do cliente. 

1.1.2. Categorias equivalentes à subcategoria Aprovação deste trabalho: 
3- Brandão (2003).  DIR. Apr. (Aborda diretamente: aprova): Aprovação.  

Comportamentos do terapeuta que indiquem aprovação em 
relação a comportamentos ou relatos verbais do cliente, 
relacionados a uma RE ou TA. 

4- Colombini 
(2007).  

Aprovação: verbalizações que indiquem aprovação em relação a 
comportamentos ou relatos verbais. 

5- Del Prette Aprovação (Terapeuta aprova ou concorda com ações ou 
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(2006).  avaliação do cliente). 
14- Ulian (2007). Avaliar ou induzir o cliente a avaliar o comportamento 

experimentado fora da sessão, na sessão espontaneamente ou em 
ensaio comportamental: Elogiar tentativas de ação experimentadas 
pelo cliente na própria sessão ou fora dela; 

Elogiar análises de contingências: Reforçar diferencialmente 
respostas de análise de contingências do próprio comportamento 
ou o de terceiros ou alternativas de ação e atitudes diferentes. 

15- Wielenska 
(2002).  

Concordar, aprovar ou valorizar (CAV): São respostas nas quais 
um dos participantes sinaliza verbalmente que concorda 
com/aprova uma verbalização anterior do interlocutor, ou que 
valoriza algum comportamento ou atributo do mesmo. 

18- Zamignani 
(2001).  
 

Terapeuta aprova – TFBAPR: Verbalizações nas quais o terapeuta 
expressava julgamento favorável a eventos de qualquer natureza, 
relatados pelo cliente ou observados pelo terapeuta, ou 
concordava com afirmações verbalizadas pelo cliente, ou, ainda, 
verbalizações em forma de exclamação ou risos - que indicavam 
interesse no assunto relatado. Quando aprovação foi acompanhada 
de descrição do evento que foi alvo da aprovação, foi registrada 
unicamente a ocorrência da categoria TFBAPR. 

19- Zamignani 
(2007). 
12-Rocha (2008). 
 

Aprovação (APR): contempla verbalizações do terapeuta que 
sugerem avaliação ou julgamento favorável a respeito de ações, 
pensamentos, características ou avaliações do cliente. 
Verbalizações de aprovação dirigem-se a ações ou características 
específicas do cliente e pressupõem o terapeuta como alguém que 
pode selecionar e fortalecer aspectos de seu comportamento que 
seriam mais ou menos apropriados. 

1.1.3. Categorias equivalentes à subcategoria Discordância deste trabalho: 
5- Del Prette 
(2006).  

Discordância (Terapeuta discorda de ações ou avaliações do 
cliente). 

15-Wielenska 
(2002) 

Discordar, reprovar ou desvalorizar (DRD): São as respostas nas 
quais um participante verbaliza que discorda de/reprova uma 
verbalização anterior do outro, ou que desvaloriza algum 
comportamento ou atributo do interlocutor. Esta categoria pode 
incluir reprovação. 

18- Zamignani 
(2001).  

Terapeuta reprova – TFBREP: Verbalizações nas quais o 
terapeuta expressava discordância, ou julgamento ou avaliação 
desfavorável a respeito de afirmações ou outros comportamentos 
do cliente, fossem eles relatados pelo cliente ou observados pelo 
terapeuta. Quando reprovação foi acompanhada de descrição do 
evento que foi alvo da reprovação, foi registrada unicamente a 
ocorrência da categoria TFBREP.  

19- Zamignani 
(2007). 
12-Rocha (2008). 

Reprovação (REP): contempla verbalizações do terapeuta que 
sugerem avaliação ou julgamento desfavorável a respeito de 
ações, pensamentos, características ou avaliações do cliente. 
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4.2. RESULTADOS DO ESTUDO 2 

Num primeiro momento é apresentada a porcentagem média de cada categoria 

proposta nesta tese para cada uma das 17 pesquisas contidas no banco de dados. A 

seguir será apresentada análise conjunta, organizada por sessão e por experiência do 

terapeuta.  

 Em oito das 17 pesquisas brasileiras de interação terapêutica a porcentagem das 

falas do terapeuta de ‘solicitação de informação’ foi a mais alta em relação às outras 

categorias. A média das 17 porcentagens foi 32%, variação de 10 a 55%. Em outras 

cinco pesquisas foi a segunda percentagem mais alta. Em apenas quatro das pesquisas a 

‘solicitação de informação’ não está como uma das categorias mais freqüentes.  

A porcentagem média obtida nas 17 pesquisas brasileiras é bastante alta (média 

32%, variando de 10 a 55%) superior ao obtido no levantamento feito por Elliott et al. 

(2001) em que a categoria ‘Questões’ apresentou uma média de 15%, variando de 6 a 

21%. Este levantamento foi feito com terapeutas experientes. O banco de dados de 

‘Solicitação de Informação’ permitiu verificar médias bastante diferentes de acordo com 

a experiência do terapeuta: 20% para terapeutas experientes, 28% para aqueles com 

menos de cinco anos de experiência e 32% para aqueles em formação.   
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Tabela 13. Porcentagem média da adaptação das categorias das 17 pesquisas do banco de dados às 
categorias propostas: ‘solicitação de informação’, ‘facilitação’, ‘informação’, ‘recomendação’, 
‘interpretação, ‘prover conseqüências’ com suas subcategorias ‘empatia’, ‘aprovação’ e ‘desaprovação’; 
‘silêncio’ e ‘outras’. 
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1. -Azevedo-(2001) 22  5 24 28 19     2 
2. -Barbosa-(2007) 34 4 7 4 42 5     5 
3. -Brandão-(2003) 32 7  7 39  10 3    
4. -Colombini-(2007) 34  4 8 40 10 7 2  6  
5. -Del Prette-(2006) 40 5 11 14 3 27 4 16 7   
7. -Maciel-(2004) 13 36 3 3 26 16     3 
8. -Martins-(1999) 36   12 34 15     3 
9. -Medeiros-(2001) 25  5 13 49 7     0 
11. -Oliveira-(2002) 44  13 13 22 7      
12. -Rocha-(2008) 36 13 18 4 8  11 3 2  5 
13.-Tourinho et al.-(2007) 34 5 12 4 33 7     4 
14.-Ulian-(2007) 50 4 12 10 8 11 3 8   5 
15.-Wielenska-(2002) 25  24   43 23 17 3  7 
16.-Yano-(2003) 18  11 23 23 25      
17. -Yano-(2008) 55  9 4 17 15      
18. -Zamignani-(2001) 30 5 10 15 15 13  12 0  13 
19. -Zamignani-(2007) 10 33 2 5 8 9 3 5 1 30 4 

N 17 9 15 16 16 14 7 8 5 2 11 

Mínimo 10 4 2 3 3 5 3 2 0 6 0 

Máximo 55 36 24 24 49 43 23 17 7 30 13 

Média 32 12 9,7 10 25 16 8,7 8,3 2,6 18 4,6 

Desvio-padrão 12 13 5,9 6,6 14 10 7,1 6 2,7 17 3,3 
 
 Em cinco das pesquisas a categoria com porcentagem de ocorrência mais alta foi 

a de interpretação e em sete foi a segunda mais alta. Apenas em quatro pesquisas 

interpretação não faz parte das categorias mais freqüentes. Duas destas quatro pesquisas 
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foram as de Del Prette (2006) e de Rocha (2008) que foram conduzidas com crianças e 

jovens opositores, respectivamente.  

 Nas pesquisas de Maciel (2004) e de Zamignani (2007) a categoria ‘facilitação’ 

foi a mais alta. Estes dados são bastante discrepantes em relação às outras pesquisas em 

que a porcentagem foi bastante baixa, entre 4 e 13%.  

 ‘Prover conseqüências’ é a terceira porcentagem média mais alta (porcentagem 

mínima 5, máxima 43%). A porcentagem média de ‘recomendação’ foi 10%, o valor 

mais baixo foi 3% e o mais alto 24%.  

 A seguir são apresentados os resultados agrupados no banco de dados.  

4.2.1. Solicitação de Informação 

Na Figura 3 encontram-se as médias das porcentagens de solicitação de informação 

referentes a cada sessão de psicoterapia (sessão 1 a 14) e a cada grupamento de sessões, 

da 15ª a 91ª. Cada grupamento contém até 20 sessões consecutivas e estão indicadas 

pelas barras (o número exato está na base das barras). Um total de 514 sessões foi 

incluído na análise. 
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Figura 3. Média das porcentagens de solicitação de informação referentes a cada sessão de psicoterapia 
(sessão 1 a 14) e a cada grupamento de sessões, da 15ª a 91ª. Cada grupamento contém até 20 sessões 
consecutivas e estão indicadas pelas barras (o número exato está na base das barras). 
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Terapeutas de 36 psicoterapias solicitaram informações de seus clientes durante 

a primeira sessão (este dado está indicado pela primeira barra cinza) e a porcentagem 

média desta categoria de verbalização foi 42% - primeiro ponto verde do gráfico de 

linha - (mínimo 0, máximo 84,6, desvio-padrão 17,2). Da primeira à quarta sessão a 

porcentagem média de ‘solicitação de informação’ foi igual ou superior a 40%. Da 

Sessão 5 até a sétima essa porcentagem vai diminuindo até alcançar um patamar de 20 a 

27% que se mantém da sétima à nonagésima primeira sessão. Confirmando o dado 

visual agrupado, a porcentagem média de ‘solicitação de informação’ da sétima à 

nonagésima primeira sessão foi 23,3% com desvio-padrão de 13,5% (este cálculo foi 

baseado em dados não agrupados).  
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Figura 4. Média das porcentagens de ‘solicitação de informação’ referentes a cada sessão de psicoterapia 
e a cada grupamento de sessões, separadas por experiência do terapeuta. Cada grupamento contém até 10 
sessões consecutivas. Linha azul indica porcentagem média dos terapeutas experientes; linha vermelha 
mostra os resultados dos terapeutas com até cinco anos de experiência e linha verde mostra os resultados 
dos terapeutas em formação.  

 Ao agrupar as sessões das 20 terapias conduzidas por terapeutas com mais de 

oito anos de prática clínica, considerados experientes (211 sessões), observou-se que 

eles solicitavam menos informações que os terapeutas com pouca experiência (176 
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sessões em 15 terapias) e em formação (114 sessões em 18 terapias). Os que mais 

solicitaram informação nas cinco sessões iniciais foram os terapeutas em formação, 

seguidos por aqueles com menos de cinco anos de experiência. Estes dados sugerem 

que solicitar informações é inversamente proporcional ao tempo de experiência do 

terapeuta, quanto mais experiente menor proporção de perguntas em relação a outras 

formas de intervenção. Os dados agrupados a partir de um ano de terapia, ou seja, a 

partir da 40ª sessão não são muito consistentes.  

 Na primeira sessão os terapeutas experientes solicitam, em média, 30% de 

informações. A partir da segunda sessão, na maior parte das sessões, os terapeutas 

experientes apresentam porcentagem média de ‘solicitação de informação’ entre 10 e 

20%.  

Nas seis primeiras sessões dos terapeutas com menos de cinco anos de 

experiência solicitação de informação flutuou entre 35 e 45%. Da sétima à 46ª sessão 

ficou na faixa dos 25 a 35%.  

Nas cinco primeiras sessões dos terapeutas em formação solicitação de 

informação flutuou entre 50 e 63%. Da sexta em diante as porcentagens flutuaram ao 

redor de 30 a 40%, com exceção do último ponto.  
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4.2.2. Facilitação  
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Figura 5. Média das porcentagens de ‘facilitação’ referentes a cada sessão de psicoterapia (sessão 1 a 9) e 
a cada grupamento de sessões, da 10ª a 91ª. Cada grupamento contém aproximadamente 10 sessões 
consecutivas e estão indicadas pelas barras (o número exato está na base das barras). 

O total de sessões da categoria ‘facilitação’ é 231, menor que o de outras 

categorias. Sua porcentagem é razoavelmente estável até a 70ª sessão, flutuando entre 5 

e 14%.  As porcentagens acima de 10% ocorrem na primeira sessão e depois entre as 

sessões 10 e 17. O último ponto é muito mais alto, é de 36%. As 12 sessões incluídas 

neste grupamento são as 12 sessões da pesquisa de Maciel (2004), indicando que esta 

pesquisa é muito discrepante das outras na categoria ‘facilitação’ (verbalizações 

mínimas).  
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Figura 6. Médias das porcentagens de ‘facilitação’ referentes a cada sessão de psicoterapia separada por 
experiência do terapeuta. Linha azul indica porcentagem média dos terapeutas experientes; linha 
vermelha mostra os resultados dos terapeutas com até cinco anos de experiência e linha verde mostra os 
resultados dos terapeutas em formação.  

Das 16 terapias de terapeutas experientes do banco de dados apenas quatro 

tiveram categorias equivalentes à ‘facilitação’ e das 21 terapias de terapeutas em 

formação também apenas quatro tiveram categorias equivalentes a ‘facilitação’. Já 

quase a totalidade das terapias dos terapeutas com menos de cinco anos de formação 

compuseram os dados da Figura 6. Levando em conta os dados das sessões iniciais 

parece haver fortes diferenças do uso de ‘facilitação’ de acordo com experiência: 

terapeutas experientes facilitam mais e os em formação facilitam menos.  
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4.2.3. Informação 

 
Figura 7. Média das porcentagens de ‘informação’ referentes a cada sessão de psicoterapia (sessão 1 a 14) 
e a cada grupamento de sessões, da 15ª a 91ª. Cada grupamento contém até 20 sessões consecutivas e 
estão indicadas pelas barras (o número exato está na base das barras). 

Na Figura 7 encontram-se as médias das porcentagens de ‘informação’ 

referentes a cada sessão de psicoterapia (sessão 1 a 14) e a cada grupamento de sessões, 

da 15ª a 91ª. Cada grupamento contém até 20 sessões consecutivas e estão indicadas 

pelas barras (o número exato está na base das barras). Um total de 495 sessões foi 

incluído na análise. 

Terapeutas de 35 psicoterapias deram informações a seus clientes durante a 

primeira sessão (este dado está indicado pela primeira barra cinza) e a porcentagem 

média desta categoria de verbalização foi 20% - primeiro ponto do gráfico de linha. Da 

segunda à 45ª sessão a porcentagem média de ‘informação’ oscilou entre 6 e 15%. O 

último ponto é o referente à pesquisa de Maciel (2004) que, novamente, é discordante 

do restante do banco de dados. Tendências vão ser mais bem observadas na figura que 

separa os dados por experiência do terapeuta.  
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Figura 8. Média das porcentagens de ‘informação’ referentes a cada sessão de psicoterapia e a cada 
grupamento de sessões, separadas por experiência do terapeuta. Cada grupamento contém até 10 sessões 
consecutivas. Linha azul indica porcentagem média dos terapeutas experientes; linha vermelha mostra os 
resultados dos terapeutas com até cinco anos de experiência e linha verde mostra os resultados dos 
terapeutas em formação.  

Como pode se observar, na primeira sessão os terapeutas experientes informam 

muito mais que os terapeutas em formação e com cinco anos de formação. Eles 

informam muito nas primeiras sessões e essa porcentagem vai caindo ao longo do 

tempo de terapia, sendo inferior a 5% a partir da 20ª sessão. Os terapeutas em formação 

também informam bem mais na primeira sessão (23%) que nas subseqüentes (4 a 11%). 

Nenhuma tendência foi observada nas informações dos terapeutas com menos de cinco 

anos de formação, que predominantemente informaram entre 10 e 15% ao longo das 

sessões, com exceção dos dados da pesquisa de Maciel (2004) nas 12 sessões do último 

ponto da figura.  

4.2.4. Recomendação  

 Sete das 18 pesquisas analisadas usaram uma das versões do sistema de 

Tourinho. Até o momento, três pesquisas usaram o sistema de Zamignani (2007) ou 
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alguma versão preliminar. O banco de dados sobre recomendação tem até o presente 

momento 622 sessões incluídas, conduzidas por 47 terapeutas.  
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Figura 9. Média das porcentagens de recomendação referentes a cada sessão de psicoterapia (sessão 1 a 
16) e a cada grupamento de sessões, da 17ª à 91ª. Cada grupamento contém até 20 sessões consecutivas e 
estão indicadas pelas barras (o número exato está na base das barras). 

 Os resultados gerados pelo banco de dados estão nas Figuras 9 e 10. Observa-se 

na Figura 9 que a porcentagem média de recomendação das 35 sessões de número 1 foi 

de 5%. Essa porcentagem quase dobra para as segundas sessões de terapia (média 

composta por 40 sessões), passando a ser de 10% das intervenções dos terapeutas em 

média. A porcentagem média continua subindo um pouco mais a cada sessão atingindo 

o valor máximo na 14ª sessão, com 19% das intervenções dos terapeutas. A partir desse 

momento da terapia, aproximadamente no quarto mês, a porcentagem começa a 

diminuir. Considerando que em um ano de terapia ocorrem aproximadamente 40 

sessões, verifica-se que próximo ao final do primeiro ano de terapia, na 31ª sessão, a 

porcentagem média de recomendação é de 14%. Ao final do segundo ano de terapia 

(agrupamento das sessões 54 a 68) a porcentagem média cai para 7%. No agrupamento 
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das poucas sessões que encerram o terceiro ano de terapia, no agrupamento de sessões 

73 a 91, a porcentagem média de recomendação é de apenas 3%.  
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Figura 10. Média das porcentagens de ‘recomendação’ referentes a cada sessão de psicoterapia e a cada 
grupamento de sessões, separadas por experiência do terapeuta. Cada grupamento contém até 10 sessões 
consecutivas. Linha azul indica porcentagem média dos terapeutas experientes; linha vermelha mostra os 
resultados dos terapeutas com até cinco anos de experiência e linha verde mostra os resultados dos 
terapeutas em formação.  

 Ao agrupar as sessões das 31 terapias conduzidas por terapeutas experientes, 

com mais de oito anos de prática clínica, observou-se que eles sistematicamente 

recomendavam mais que os terapeutas com pouca experiência e em formação. Na 

primeira sessão a média de recomendação foi de 9,2%, na segunda sessão eles já 

passaram a emitir 22% de recomendação, na quinta sessão chegaram a 31,6%. A partir 

deste momento a porcentagem começa a flutuar para baixo, aparecendo ainda um pico 

de 34,3% na altura da 21ª sessão. O ponto mais baixo volta a ocorrer no período que 

termina com a 68ª sessão, com a média de 7%.  

 As terapias conduzidas pelos 39 terapeutas formados com até cinco anos de 

experiência clínica iniciam com 4% de recomendação e demoram duas sessões para 
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triplicar essa porcentagem, subindo para 13% na terceira sessão. As terapias conduzidas 

pelos 18 terapeutas em formação levam cinco sessões para passar dos 4,6% da primeira 

sessão aos 7,8% na quinta sessão e aos 18% de recomendação na sexta sessão.  Em 

todos os níveis de experiência os terapeutas recomendam pouco na primeira sessão e a 

porcentagem deste comportamento sobe mais rápido quanto maior a experiência. A 

partir da sexta sessão os terapeutas pouco experientes passam a recomendar menos que 

aqueles em formação. Estes só ultrapassaram a marca dos 10% em média de 

recomendação por sessão na terceira e quinta sessões.  

 O banco de dados permitiu encontrar regularidades no uso da estratégia de 

recomendar de terapeutas comportamentais. Existe um aumento gradual e depois vai 

havendo uma redução desta forma de intervenção. Há também diferenças visíveis entre 

terapeutas com diferentes níveis de experiência clínica.  

Outras variáveis tais como diagnóstico do cliente, escolaridade, nível sócio-

econômico, idade podem ter determinado, em parte, os resultados. O número pequeno 

de atendimentos infantis presentes no banco de dados impede comparação por idade. 

Em outros casos a falta de informações apresentadas nas pesquisas impediu algumas 

dessas análises.  

4.2.5. Interpretação  

A Figura 11 apresenta a porcentagem média da ocorrência da categoria 

‘Interpretação’ ao longo de sessões de terapia comportamental agrupadas, retiradas de 

diferentes pesquisas (onde as barras verticais apresentam o número de sessões que 

compõe o agrupamento por sessão). Observa-se que nas primeiras sessões a ocorrência 

desta categoria é reduzida, porém não se encontra ausente. Também se pode observar 

que a ocorrência tende a aumentar rapidamente nas sessões subseqüentes, atingindo 

valores próximos a um quarto da sessão por volta da décima sessão. Por volta da sessão 
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número vinte e cinco a freqüência de ocorrência da categoria parece atingir um patamar 

que se mantém estável com a continuidade da terapia.     
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Figura11. Média das porcentagens de ‘interpretação’ referentes a cada sessão de psicoterapia (sessão 1 a 
11) e a cada grupamento de sessões, da 12ª à 91ª. Cada grupamento contém aproximadamente 20 sessões 
consecutivas e estão indicadas pelas barras (o número exato está na base das barras). 

A Figura 12 apresenta uma comparação entre as porcentagens médias de 

ocorrência da categoria “Interpretação” ao longo das sessões de terapia comportamental 

agrupadas, retiradas de diferentes pesquisas, em função da experiência do terapeuta. 

Pode-se observar que o terapeuta em formação é o que apresenta a maior média da 

categoria interpretação na primeira sessão, seguido pelos terapeutas com menos de 

cinco anos de formação e por últimos os terapeutas experientes. Também se observa que 

nas sessões subseqüentes os terapeutas experientes apresentam médias muito mais 

elevadas, se equiparando aos terapeutas em formação, o mesmo acontece com aqueles 

que têm menos de cinco anos de experiência. Nas últimas sessões podemos constatar 

que os terapeutas em formação apresentam médias de interpretação maiores do que os 

outros níveis de experiência, seguidos pelos terapeutas mais experientes e, por últimos, 
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mas com porcentagem alta, os terapeutas com menos de cinco anos de experiência da 

pesquisa de Maciel (2004).   
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Figura12. Média das porcentagens de interpretação referentes a cada sessão de psicoterapia e a cada 
grupamento de sessões, separadas por experiência do terapeuta. Cada grupamento contém até 10 sessões 
consecutivas. Linha azul indica porcentagem média dos terapeutas experientes; linha vermelha mostra os 
resultados dos terapeutas com até cinco anos de experiência e linha verde mostra os resultados dos 
terapeutas em formação.  

Observou-se que a freqüência de ocorrência de interpretação pelo terapeuta nas 

primeiras sessões de terapia comportamental é relativamente baixa, como se podia 

esperar. Pode-se supor que um maior número de interpretações está diretamente ligado a 

um maior conhecimento do cliente e de sua história de vida, o que também aumenta o 

sentimento de confiança do terapeuta ao fazer interpretações durante as sessões. Estas 

são informações que apenas são adquiridas com o decorrer da terapia, e por isso poder-

se-ia esperar que a freqüência da ocorrência de interpretações pelo terapeuta seria baixa 

nas primeiras sessões e aumentaria nas sessões subseqüentes. Foi exatamente isto que 

foi identificado nos dados. Outras informações retiradas dos dados e que corroboram 

esta hipótese são que a freqüência desta categoria sobe e rapidamente atinge um 



 

105 
 

patamar que se mantém relativamente estável até as últimas sessões de terapia aqui 

analisadas.  

Com relação à ocorrência desta categoria em função da experiência do terapeuta 

observa-se que na primeira sessão a freqüência de interpretações é maior para os 

terapeutas em formação, seguido pelos terapeutas com menos de cinco anos de 

experiência e, por último, os terapeutas mais experientes. Já nas sessões subseqüentes os 

três níveis de experiência apresentam freqüências de interpretação altas e muito 

parecidas. Algumas hipóteses podem ser levantadas com relação a estes dados. Muito 

provavelmente, por ser a primeira sessão de atendimento, os terapeutas em formação 

estão sob controle de muitas regras que envolvem a terapia, e sob controle da demanda 

do cliente de escutar alguma interpretação sobre seus problemas apresentados. Talvez 

estes controles sobre o comportamento do terapeuta iniciante o levem a interpretar em 

maior freqüência que os terapeutas com mais experiência. Por outro lado os dados nos 

mostram que após algumas sessões todos os diferentes níveis de experiência apresentam 

freqüências semelhantes, mostrando que com um pouco mais de conhecimento do caso 

terapeutas experientes aumentam sua freqüência de interpretações, e provavelmente sua 

segurança ao realizá-las. Por outro lado pudemos observar que mesmo com o decorrer 

da terapia os terapeutas em formação recorrentemente apresentam maiores freqüências 

de ocorrência de interpretação, mostrando que eles continuam com seus 

comportamentos sob controle de outros estímulos diferentes daqueles que controlam os 

comportamentos de terapeutas mais experientes. 
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4.2.6. Prover conseqüências 
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Figura13. Média das porcentagens de ‘prover conseqüências’ referentes a cada sessão de psicoterapia 
(sessão 1 a 11) e a cada grupamento de sessões, da 12ª à 91ª. Cada grupamento contém aproximadamente 
20 sessões consecutivas e estão indicadas pelas barras (o número exato está na base das barras). 

‘Prover conseqüências’ é a reunião de ‘feedback’, ‘empatia’, ‘aprovação’ e 

‘discordância’. Tais dados agrupados mostram poucas tendências. A Figura 13 

apresenta os dados médios de ‘prover conseqüências’. Pode-se notar que o valor é 

flutuante ao longo das sessões, mas mantendo-se com um mínimo de 14% e um máximo 

de 29%. Dado que ‘prover conseqüências’ corresponde a verbalizações de aprovação, 

acolhimento, validação ou discordância, espera-se que esta categoria tenha um valor 

significativo durante todo o processo terapêutico. 

Na Figura 14 pode-se observar a porcentagem média de ‘prover conseqüências’ 

por sessão, separada por experiência do terapeuta: terapeutas em formação, com menos 

de cinco anos de formado ou experiente. 
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Figura14. Média das porcentagens de ‘prover conseqüências’ referentes a cada sessão de psicoterapia e a 
cada grupamento de sessões, separadas por experiência do terapeuta. Cada grupamento contém até 10 
sessões consecutivas. Linha azul indica porcentagem média dos terapeutas experientes; linha vermelha 
mostra os resultados dos terapeutas com até cinco anos de experiência e linha verde mostra os resultados 
dos terapeutas em formação. 

 Ao agrupar os dados por experiência pode-se observar que terapeutas 

experientes fornecem mais conseqüências que os terapeutas com menos de cinco anos 

de formação e os que estão em formação, que não diferem muito entre si. A média geral 

dos terapeutas experientes é 24%, quase o dobro dos com pouca experiência (13%) e em 

formação (12%).  

4.2.6.1. Empatia 

Na Figura 15 observa-se a porcentagem média de empatia nas 159 sessões 

consideradas. Para a construção do gráfico foram feitos agrupamentos de sessões de 

modo que cada ponto correspondesse a aproximadamente 10 sessões. 
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Figura 15. Média das porcentagens de ‘empatia’ referentes a cada sessão de psicoterapia (sessão 1 a 9) e a 
cada grupamento de sessões, da 10ª a 91ª. Cada grupamento contém aproximadamente 10 sessões 
consecutivas e estão indicadas pelas barras (o número exato está na base das barras). 

 
É possível perceber que a porcentagem média de Empatia é um valor flutuante, 

mas que se mantém entre 6% e 16% ao longo das sessões. É também esperado que se 

mantenha o comportamento de empatia durante todo o processo terapêutico, uma vez 

que este é caracterizado pela disposição para se colocar no lugar do outro, disposição 

para ouvir sem julgar, pela habilidade de compreensão dos sentimentos do outro, do 

acolhimento e por uma preocupação com o bem-estar da outra pessoa. Comportamentos 

empáticos dos terapeutas aumentam sua freqüência média ligeiramente, a partir da 10ª 

sessão. Antes disso oscilam entre 6 e 8%, depois atingem um máximo de 16%. 

A Figura 16 apresenta a porcentagem média de empatia por sessão, separada por 

experiência do terapeuta: terapeutas em formação, com menos de cinco anos de 

formado ou experiente. 
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Figura 16. Médias das porcentagens de ‘empatia’ referentes a cada sessão de psicoterapia separada por 
experiência do terapeuta. Linha azul indica porcentagem média dos terapeutas experientes; linha 
vermelha mostra os resultados dos terapeutas com até cinco anos de experiência e linha verde mostra os 
resultados dos terapeutas em formação.  

Observa-se na Figura 16 a porcentagem média de Empatia por experiência do 

terapeuta. A pequena quantidade de sessões em que empatia foi categorizada, 

distribuídas por experiência, dificultam agrupamentos e conclusões.   

4.2.6.2. Aprovação e Discordância 
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Figura 17. Média das porcentagens de ‘aprovação e discordância’ referentes a cada sessão de 
psicoterapia. Sessões não foram agrupadas.  
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Novamente verifica-se que quando o número de sessões contidas no banco de 

dados de aprovação e discordância é pequeno, a ausência de agrupamentos impede 

conclusões claras. O que se consegue observar é que nas sessões iniciais aprovação é 

superior à discordância.  

 Devemos, ao finalizar esta discussão, deixar algumas ressalvas das análises aqui 

propostas. Devemos levar em consideração que por se tratar de uma análise de 

diferentes pesquisas envolvendo processos de terapia comportamental este estudo tem 

sua análise limitada em alguns aspectos, sendo eles: as categorias propostas pelos 

diferentes autores não necessariamente apresentam relações diretas com as categorias 

aqui adotadas; os terapeutas e os participantes responsáveis pelas categorizações não 

necessariamente tiveram o mesmo treinamento nas diferentes pesquisas. Cabe ainda 

ressaltar que este estudo não se propôs a ser algo para ser consultado por terapeutas 

experientes, e muito menos em formação, na busca de suporte para a análise de casos. 

Cada processo terapêutico dentro da terapia comportamental é único, já que somos fruto 

de nossa história comportamental que é única e intransferível, inclusive uma resposta a 

um dente inflamado é diferente para os diferentes indivíduos, ainda mais por que apenas 

o próprio indivíduo tem acesso àquela dor (Skinner, 2007/1954, pp. 281). Este estudo 

buscou servir como fonte de informação e conhecimento para a melhor compreensão do 

processo de terapia comportamental como um todo, partindo de análises de algumas 

categorias de fala do terapeuta. Espera-se que cada vez mais o conhecimento do 

processo terapêutico facilite a atuação e formação dos terapeutas comportamentais, sem 

que se torne um suporte para tal.    
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5. ESTUDO 3 - ‘SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO’ 

5.1. MÉTODO ESTUDO 3 

Das pesquisas incluídas no Estudo 2 e das dissertações e teses que orientei, 

foram selecionados dados e análises que pudessem contribuir para o entendimento da 

primeira categoria apresentada nos Estudos 1 e 2: ‘Solicitação de informação’. 

A primeira contribuição selecionada foi a descrição de dois programas de 

formação de terapeutas analítico-comportamentais que detalham quais informações 

deveriam ser solicitadas durante o processo terapêutico, especialmente na fase de coleta 

de dados: a pesquisa de Ireno e a de Ulian, ambas de 2007.  

Em seguida foram apresentadas as subcategorias de ‘solicitação de informação’ 

criadas em duas pesquisas: a de Martins (1999) e a de Del Prette (2006).  

Por fim foram estabelecidas relações entre ‘solicitação de informação’ e tipo de 

atividade desenvolvida em terapia infantil; temas abordados; sentimentos trabalhados 

em sessão. Para tanto foram usadas as pesquisas de Brandão (2003), Del Prette (2006), 

Taccola (2007) e Yano (2003). 

5.1.1. Sistemas para formação de terapeutas analítico-comportamentais que 

detalham ‘solicitação de informação’  

As pesquisas de Ireno (2007) e de Ulian (2007) foram desenvolvidas para a 

formação de terapeutas analítico-comportamentais tendo, portanto função prescritiva, ou 

seja, a apresentação das categorias visa sugerir um conjunto de padrões que deveriam 

ser seguidos pelo terapeuta para o desenvolvimento de seu trabalho clínico (Zamignani 

& Meyer, 2007). Estes sistemas diferem dos 10 analisados no Estudo 1, que têm um 

caráter descritivo.  

São os seguintes os desempenhos relacionados à coleta de dados do sistema de 

observação de Ireno (2007): 
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Os itens abaixo procuram avaliar as habilidades gerais do terapeuta em 

coletar os dados referentes às queixas apresentadas pelo cliente. Estes 

desempenhos estão relacionados à habilidade em combinar perguntas para 

obter informações acerca dos problemas, situação de vida, experiências 

passadas e atuais, pensamentos e sentimentos do cliente, ou seja, para obter 

uma narração adequada das contingências atuantes. 

1. Uso mínimo de questões fechadas (perguntas indutoras ou que possam ser 

respondidas com sim/ não), evitando o interrogatório de “fogo cruzado”. 

2. Perguntas pertinentes ao problema e/ou objetivo da sessão. 

3. Perguntas únicas, feitas de maneira breve, clara e precisa; não devem 

parecer decoradas. 

4. (Entremear as perguntas com observações de reflexão, exemplos 

ilustrativos ou resumos breves). 

5. Investigar qual a queixa do cliente. 

6. Solicitar informações sobre dados pessoais e familiares do cliente. 

7. Formular questões sobre o estado de saúde geral do cliente, incluindo uso 

de medicação. 

8. Perguntas sobre tratamentos anteriores. 

9. Identificar e operacionalizar, com o cliente, o(s) comportamento(s) 

problema(s) (por exemplo, identificar com o cliente quais são os excessos e 

déficits comportamentais). 

10. Solicitar informações sobre as dimensões do comportamento problema 

(freqüência, duração, intensidade). 
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11. Solicitar informações sobre as contingências relacionadas ao 

comportamento sob análise (estímulos antecedentes, conseqüentes e 

operações estabelecedoras). 

12. Formular perguntas sobre os comportamentos adequados do cliente. 

13. Fazer levantamento dos estímulos reforçadores para o cliente. 

14. Perguntas sobre histórico de instalação do problema. 

Ulian (2007) apresentou o seguinte resumo de definição das categorias relativas 

à coleta de dados: 

1. Identificar respostas (busca de comportamento(s)-alvo): 

Perguntas sobre a história passada ou presente que esclareçam ou ajudem a 

definir operacionalmente o(s) comportamento(s) que acompanha(m) a queixa, 

levantando freqüência, duração e intensidade, que levem o cliente a descrever o próprio 

comportamento. 

2. Identificar antecedentes imediatos e dados relevantes da história de vida: 

Idem para estímulos antecedentes ao(s) comportamento(s) que acompanha(m) a 

queixa e que permitam identificar estímulos discriminativos, condicionais, contextuais e 

de outras ordens, como regras, auto-regras e operações estabelecedoras. 

3. Identificar conseqüentes imediatos e dados relevantes da história de vida: 

Idem para estímulos conseqüentes ao(s) comportamento(s) que acompanha(m) a 

queixa identificando possíveis reforçadores. 

A Tabela 14 apresenta uma comparação dos sistemas de Ulian (2007), Ireno 

(2007) e o de Zamignani (2007), tomando como base de comparação as três categorias 

gerais propostas pela primeira autora. O texto realçado em cinza indica que as 

categorias do segundo e do terceiro autor aparecem em mais de uma célula da tabela. 

Isso mostra que os sistemas não são totalmente comparáveis.  
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Tabela 14. Organização das categorias de comportamento do terapeuta equivalentes à “Solicitação de 
Informação” nos sistemas de Ulian (2007), Ireno (2007) e Zamignani (2007). 

Ulian (2007) Ireno (2007) Zamignani (2007) 
1. Identificar respostas  Coleta de Dados  

5. Investigar queixa 
6. Dados pessoais e familiares. 
7. Investigar estado de saúde e 
medicação 
8. Perguntas sobre 

tratamentos anteriores 
9. Operacionalizar 

Comportamento Problema 
10. Dimensões do 

comportamento problema  
12. Investigar comportamentos 
adequados 

Solicitação de relato 
(1) solicitação de informações 
sobre fatos 
(2) solicitação de relato de 
respostas encobertas do cliente 
 

2. Identificar 
antecedentes imediatos e 
dados relevantes da 
história de vida 

Coleta de Dados  
11. Investigar contingências 
(antecedentes, conseqüentes) 
6. Dados pessoais e familiares. 
7. Investigar estado de saúde e 
medicação 
8. Perguntas sobre tratamentos 
anteriores 
14. Histórico de instalação do 
problema 

Solicitação de relato 
(1) solicitação de informações 
sobre fatos 
(2) solicitação de relato de 
respostas encobertas do cliente 
 

3. Identificar 
conseqüentes imediatos e 
dados relevantes da 
história de vida 

Coleta de Dados  
11. Investigar contingências 
(antecedentes, conseqüentes) 
13. Investigar estímulos 
reforçadores  

Solicitação de relato 
(1) solicitação de informações 
sobre fatos 
(2) solicitação de relato de 
respostas encobertas do cliente 

Obs.: O realce cinza indica que a categoria ocorre em mais de uma célula da tabela.  

A tarefa do terapeuta analítico-comportamental de identificar respostas que serão 

alvo da intervenção (Ulian, 2007) é compartilhada por Ireno (2007) que indica alguns 

comportamentos específicos para isso: investigar a queixa, operacionalizar 

comportamentos problema inclusive suas dimensões e investigar a presença de 

comportamentos adequados. Podem ou não caber nessa categoria a coleta de dados 

sobre dados pessoais e familiares, o estado de saúde e medicação e a existência de 

tratamentos anteriores. Já o sistema de Zamignani (2007), que tem objetivo descritivo e 

não prescritivo é muito mais genérico e não especifica o conteúdo do relato que deve ser 

solicitado pelo terapeuta. Uma única categoria, a ‘solicitação de relato’, com suas duas 

subcategorias ‘solicitação de informações sobre fatos’ e ‘solicitação de relato de 
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respostas encobertas do cliente’ engloba as três categorias de Ulian (2007) e as 10 de 

Ireno (2007) (os primeiros quatro itens da lista de habilidades de coleta de dados de 

Ireno, 2007 não são relativos a conteúdo de informações a serem pesquisados).  

As tarefas do terapeuta analítico-comportamental de identificar antecedentes e 

história de vida relevante (Ulian, 2007) são compartilhadas por Ireno (2007) por meio 

dos itens ‘histórico de instalação do problema’ e o de ‘investigar contingências’, 

entretanto a pesquisa por contingências não diferencia se estas são antecedentes ou 

conseqüentes. Assim, esse mesmo item aparece junto à terceira categoria de Ulian 

(2007), relativa à identificação de conseqüentes, com o item adicional ‘investigar 

estímulos reforçadores’.  

O tipo de dado coletado nas três pesquisas não é o mesmo. Na pesquisa de Ulian 

(2007) e de Zamignani (2007) foi contado o número de falas em cada categoria, 

permitindo o cálculo da porcentagem de falas do terapeuta em uma dada categoria em 

relação ao total de suas falas. Já na pesquisa de Ireno (2007), a avaliação de cada item 

da lista de verificação era global, para a sessão como um todo, e cada item recebeu uma 

avaliação.  

 A comparação dos três sistemas indica então que há semelhanças no conteúdo 

das categorias que detalham ‘solicitação de informação’ para terapeutas analítico-

comportamentais, mas não há semelhança nos dados coletados, por esses serem de 

natureza diferente (pesquisas de Ireno, 2007 e de Ulian, 2007). Já esses dois sistemas 

prescritivos diferem em conteúdo do sistema descritivo de Zamignani (2007), mas os 

dados coletados de mesma natureza, a porcentagem de falas do terapeuta foi bastante 

similar nas pesquisas de Ulian (2007) e de Zamignani (2007).  

5.1.2. Subcategorias de ‘solicitação de informação’ na pesquisa de Martins 

(1999) 



 

116 
 

 A dissertação de Patrícia Martins foi a primeira a ser realizada no grupo de 

pesquisas brasileiras aqui analisadas, e a primeira do grupo de pesquisas de Belém, sob 

orientação do Dr. Emmanuel Tourinho.  Foram analisadas as falas sobre eventos 

privados de três casos atendidos por três terapeutas analítico-comportamentais em 

formação, um na fase de avaliação, um na de intervenção e outro na de encerramento. 

As porcentagens médias de ‘solicitação de informação’ (junção da categoria 

Investigações e Indagações sobre condições fisiológicas) e das outras categorias de falas 

do terapeuta estão na Figura 18 e representam 32% das falas dos terapeutas.  

 
Figura 18. Subcategorias de ‘solicitação de informação’ na pesquisa de Martins, 1999. 

 
Figura 19. Respostas dos clientes às subcategorias de ‘solicitação de informação’ na pesquisa de Martins, 
1999. Os números no eixo horizontal e as cores usadas são os mesmos da legenda da Figura 20. 
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Figura 20. Freqüência das classes de respostas dos clientes subseqüentes às indagações sobre eventos 
privados na pesquisa de Martins, 1999.  

 Estes 32%, por se constituírem na categoria com maior freqüência de ocorrência 

foram analisadas com maior cuidado e separadas em quatro subcategorias: A. 

Indagações do tipo "sim ou não" sobre eventos privados do cliente ou de terceiros; B. 

Indagações do tipo "o que" ou "como" sobre eventos privados não descritos 

anteriormente pelo cliente; C. Solicitação de informações adicionais sobre eventos 

privados descritos anteriormente pelo cliente e D. Indagações sobre condições 

fisiológicas do cliente. A freqüência de ocorrência destas subcategorias em cada um dos 

três casos está representada na Figura 18, assim como a soma dos três casos. Indagações 

do tipo “sim ou não” foram as mais freqüentes nos três casos e totalizaram 100 

ocorrências. Indagações do tipo “o que” ou “como” e solicitações de informações 

adicionais tiveram 20 ocorrências cada, e houve apenas sete ocorrências de indagações 

sobre condições fisiológicas. Em seguida Martins (1999) verificou o comportamento 

subseqüente dos clientes a estas perguntas, analisando dessa forma não apenas a ação do 

terapeuta como o efeito desta, numa análise seqüencial. A freqüência das respostas dos 
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clientes pode ser vista na Figura 19 e a relação destas com as subcategorias de 

indagações sobre eventos privados na Figura 20. O que mais chama atenção na Figura 

20 é que cada tipo de pergunta produziu uma variedade de respostas do cliente, 

evidenciando que a forma da pergunta não pareceu determinar o relato de um tipo de 

informação. A descrição de eventos privados foi a resposta mais freqüente dos clientes e 

se seguiu, como a mais freqüente, a três das quatro perguntas do terapeuta, só não tendo 

ocorrido após a indagação sobre condições fisiológicas. Das sete ocorrências desta 

pergunta quatro foram seguidas pela resposta esperada, a de descrever suas condições 

fisiológicas, mas três (43%) foram outras respostas. Quase a totalidade das respostas 

dadas pelos clientes (98%) seguiu pelo menos duas das perguntas dos terapeutas.  

5.1.3. Subcategorias de ‘solicitação de informação’ na pesquisa de Del Prette 

(2006) 

Em sua dissertação de mestrado Giovana Del Prette (2006) teve como objetivo 

caracterizar a terapia analítico-comportamental infantil (TACI), por entender que o 

atendimento a crianças possui especificidades em relação à terapia analítico-

comportamental com adultos, que já estava sendo estudada por Zamignani (2007). 

Seguiu o rumo dado aos trabalhos do grupo de pesquisa coordenados por Meyer no 

Departamento de Psicologia Clínica da USP, e procurou se já existia na literatura 

internacional e brasileira algum sistema que pudesse ser usado ou adaptado. Encontrou, 

em terapia infantil, a pesquisa brasileira de Silveira (2002) que propõe uma lista de 19 

habilidades do terapeuta, incluindo algumas categorias mais associadas ao brincar 

(como “propor brincadeira e persuadir a criança a brincar ou deixar que a criança ensine 

uma brincadeira” e “promover engajamento em atividades de fantasia e compartilhar da 

fantasia da criança”) e outras independentes da brincadeira (como “formular regras e 

zelar pelo seu cumprimento”). Algumas categorias eram definidas em termos bastante 
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topográficos (ação do terapeuta), como “descrever o que a criança está fazendo”, 

enquanto outras pretendiam ser mais funcionais (efeito provável ou provavelmente 

pretendido no comportamento da criança), como “reforçar comportamentos de 

colaboração e participação da criança na entrevista/interação e extinguir 

comportamentos incompatíveis ou concorrentes com aqueles” enquanto outras pareciam 

difíceis de serem observadas como, “evitar fazer críticas”. Por se tratar de um sistema 

prescritivo, como o de Ireno (2007) e de Ulian (2007), não se adequava aos seus 

objetivos de descrição.  

Del Prette (2006) seguiu, então, outra das propostas do grupo de pesquisas 

coordenado por Meyer que é a proposta de aproveitar sistemas já utilizados em 

pesquisas anteriores do grupo, desde que adequado aos objetivos da pesquisa, criando 

subcategorias ou adaptações, com o objetivo de tornar as pesquisas comparáveis e 

propiciando a cumulatividade desejável em ciência. Testou, assim, a viabilidade do 

sistema de Zamignani (2006, versão preliminar) para seu trabalho verificando sua 

aplicabilidade na análise de trechos das sessões infantis transcritas.  

Concluiu que era possível o uso desse sistema, mas também que eram 

necessárias algumas adaptações para a terapia infantil. Tal decisão foi baseada na: (a) 

identificação da ausência de descrições de interações lúdicas nesse sistema e (b) 

constatação de que havia comportamentos bastante diferenciados da terapeuta sendo 

classificados em uma mesma categoria, o que parecia um indício de que algumas 

sutilezas não estariam sendo suficientemente discriminadas pelo sistema. 

Parte destas questões foi solucionada por meio de reuniões entre a pesquisadora, 

o autor do sistema e a orientadora de ambos. Nestas reuniões, decidiu-se empreender 

esforços no sentido de se chegar a um sistema único, em termos das classes mais gerais, 

explorando-se a possibilidade de adaptá-lo à TACI por meio de subcategorias do 
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terapeuta e do cliente e do acréscimo de categorias do brincar. Entendeu-se que esse 

consenso seria uma alternativa que eliminaria diversos problemas práticos que poderiam 

decorrer do uso de dois sistemas distintos, um para crianças e outro para adultos. No 

caso de crianças mais velhas e/ou adolescentes, por exemplo, qual sistema seria 

escolhido? Assim, foram realizadas as adaptações necessárias ao sistema, eliminando os 

problemas encontrados anteriormente no uso para categorização de terapia infantil. 

Esta alternativa baseou-se também na compreensão de que o sistema de 

Zamignani (2006, versão preliminar), conforme o próprio autor, possibilita adaptação às 

especificidades da terapia sob análise. A elaboração de subcategorias atenderia, pois, à 

demanda de descrição do processo terapêutico infantil, foco do trabalho. 

Essas considerações levaram a uma elaboração de subcategorias componentes de 

cada categoria. Essas subcategorias foram pós-definidas, quer dizer, baseadas na análise 

dos dados coletados, que foram oito sessões iniciais de dois casos atendidos pela própria 

pesquisadora (três sessões de um caso e cinco de outro). Assim como no sistema geral 

de Zamignani (2006, versão preliminar), a classificação dos comportamentos em 

subcategorias também mostrou que, muitas vezes, estas não eram mutuamente 

excludentes, sendo necessário escolher aquela que melhor descrevesse cada instância 

sob análise. Por isso, foram estabelecidos critérios de decisão sobre a qual subcategoria 

alocar cada comportamento. De acordo com esses critérios, quando um comportamento 

podia ser alocado em duas ou mais subcategoria, a escolha priorizou aquela: (a) que 

descrevia um procedimento comportamental; (b) mais pertinente à queixa do cliente; (c) 

mais específica possível. O detalhamento desses critérios não está sendo incluído nessa 

apresentação por não ser necessário para o entendimento das subcategorias de 

‘solicitação de informação’, objeto da presente análise, entretanto está disponível na 

dissertação de Del Prette (2006).   
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A seguir, são apresentadas as categorias do terapeuta e, para cada uma delas as 

subcategorias definidas no trabalho. 

Tabela 15. Conjunto de Categorias do Terapeuta, de Zamignani (2006, versão preliminar) na primeira 
coluna e subcategorias elaboradas para a Terapia Analítico-Comportamental Infantil, na segunda coluna. 

1. Solicitação de relato (SR) 1.1. SR: Confirmação/repetição 
1.2. SR: Informação 
1.3. SR: Desafio/Solução de problema 
1.4. SR: Direcionamento/dica 
1.5. SR: Extinção 

2. Solicitação de relato qualificativo (SQ) 2.1. SQ: Opinião/avaliação 
2.2. SQ: Sentimento 
2.3. SQ: Contestação 
2.4. SQ: Direcionamento/dica 
2.5. SQ: Desafio/solução de problema 
2.6. SQ: Bloqueio de esquiva/insistência 

3. Estruturação (ES) 3.1. ES: Funcionamento de terapia 
3.2. ES: Tempo 
3.3. ES: Início/mudança/término da brincadeira 
3.4. ES: Funcionamento de brincadeira 
3.5. ES: Extinção 

4. Facilitação (FA) 4.1. FA: Relato 
4.2. FA: Não-verbal 
4.3. FA: Narrativa e leitura de jogo 

5. Empatia (EM) 5.1. EM: (sem subcategoria) 
5.2. EM: Humor/Exclamação 
5.3. EM: Descrição 
5.4. EM: Auto-revelação 
5.5. EM: Modelo 

6. Aprovação (AP) 6.1. AP: (sem subcategoria) 
6.2. AP: Concordância/monossilábica 
6.3. AP: Agradecimento 
6.4. AP: Descrição/Repetição 
6.5. AP: Contestação 
6.6. AP: Exclamação 
6.7. AP: Modelo 
6.8. AP: Extinção 

7. Informação (IF) 7.1. IF: (sem subcategoria) 
7.2. IF: Descrição 
7.3. IF: Exclamação/humor 
7.4. IF: Modelo 
7.5. IF: Extinção 

8. Interpretação (IP) 8.1. IP: (sem subcategoria) 
8.2. IP: Modelo 
8.3. IP: Extinção 

9. Recomendação (RE) 9.1. RE: (sem subcategoria) 
9.2. RE: Desafio/solução de problema 
9.3. RE: Direcionamento/dica 
9.4. RE: Modelo 
9.5. RE: Bloqueio de Esquiva 

10. Discordância (DI) 10.1. Correção 
10.2. Humor/exclamação 
10.3. Direcionamento/dica 
10.4. Contestação 
10.5. Desafio/Solução de problema 
10.6. Desaprovação 
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 ‘Solicitação de informação’ teve duas categorias no sistema de Del Prette (2006) 

– ‘Solicitação de Relato’ e ‘Solicitação de Relato Qualificativo’, baseado no sistema 

que Zamignani estava propondo naquele momento (2006), e que foi posteriormente 

(2007) alterado, mantendo, entretanto, duas categorias: ‘Solicitação de Relato’ e 

‘Solicitação de reflexão’. As definições foram as seguintes: 

1. Solicitação de relato (Terapeuta solicita informações) 

Esta categoria foi definida por Zamignani (2006, versão preliminar), como: 

“Verbalizações nas quais o terapeuta solicita ao cliente que relate eventos, 
descreva, forneça informações específicas, detalhes, ou esclarecimentos a 
respeito de eventos. Os eventos cujo relato é solicitado podem incluir respostas 
do cliente e/ou de terceiros, eventos encobertos, aspectos da história de vida, 
eventos ambientais relacionados ou não ao comportamento do cliente e podem 
ter sido relatados pelo cliente ou observados pelo terapeuta. A solicitação do 
terapeuta pode se referir a (a) eventos ocorridos/ relatados imediatamente antes, 
(b) eventos ocorridos/ relatados em outros momentos da mesma sessão ou (c) 
eventos ocorridos/ relatados em sessões anteriores.” 

Os exemplos a seguir demonstram também que os eventos relatados podem ser 

tanto reais como fantasias, este último mais provavelmente em interações lúdicas.  

T: O que você tem aí?9 
C: Figurinhas, ó! 
 
T: Ah, e o nenê vai mamar no peito? [em brincadeira com bonecos] 
C: Claro que vai, chup chup chup... 

As verbalizações da terapeuta classificadas como Solicitação de relato foram 

subdividas nas subcategorias que se seguem. 

1.1. SR: Confirmação/repetição 

1.2. SR: Informação 

1.3. SR: Desafio/Solução de problema 

1.4. SR: Direcionamento/dica 

                                                        
9 A verbalização correspondente à categoria ou subcategoria em questão está sendo apresentada em 
itálico. As outras verbalizações, sem itálico, foram mantidas para contextualizar o leitor. 
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1.5. SR: Extinção 

 
1.1. SR: Confirmação/repetição 

Esta categoria é particularmente útil em terapia infantil uma vez que a criança 

pode se expressar com dificuldade, devido à idade, nível de desenvolvimento, ao 

desconforto gerado pelo assunto ou a algum problema específico de fala.  

Exemplo 1: Terapeuta solicita que cliente com problemas de fala repita seu 

relato (repetição): 

C: (fala ininteligível) 
T: Mudar de quê? 
C: De escola, ano que vem. 

Exemplo 2: Terapeuta solicita que o mesmo cliente confirme sua fala 

(confirmação) 

C: (fala ininteligível sobre o nome de alguém) 
T: Va-lé-ria??? 
C: Isso. 

1.2. SR: Informação 

As verbalizações do terapeuta são classificadas como Informação quando 

objetivam obter informações do cliente, mas não se encaixavam nas subcategorias 

seguintes de Solicitação de Relato. As informações solicitadas pelo terapeuta podem 

dizer respeito a aspectos variados, tais quais: 

(a) Informações pessoais sobre a criança: 

T: Em que série você está? 
C: Segunda. 

(b) Eventos ocorridos na sessão. Muitas vezes – especialmente em jogos - as 

informações solicitadas não são propriamente relevantes, mas é um tipo de verbalização 

iniciada pelo terapeuta que tem a função de manter o diálogo e demonstrar que o 

terapeuta interessa-se pelo cliente: 

T: Então, de quantas coisas você gosta desse tabuleiro? 
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C: Uma, duas, três, quatro, cinco... dez. 

(c) Eventos ocorridos fora da sessão: 

T: O que você está aprendendo em português? 
C: Paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas! 

Outra possibilidade consiste em perguntas do terapeuta sobre assuntos ou temas 

triviais, que objetivam a manutenção da interação por meio do diálogo, a demonstração 

de interesse do terapeuta pela criança e/ou atividade, a verificação de preferências de 

objetos e assuntos e ainda permitir que a criança demonstre seus conhecimentos, 

mantendo-a envolvida na atividade. Por exemplo: 

T: Olha, eu nunca vi esse tipo de caminhão... pra que é que serve? 
C: Carrega os carros. (...) 
T: E o que o carro tem que fazer pra ir parar aí? (...) 

1.3. SR: Desafio/Solução de problema 

A proposição de desafios e de problemas para a criança em terapia denota a 

habilidade do terapeuta em favorecer o envolvimento da criança com as atividades, ao 

instigá-la a pensar e a propor soluções. Os desafios podem tornar a interação terapeuta-

cliente mais rica, especialmente quando o jogo por si só não proporciona isso. Ao 

mesmo tempo, é uma oportunidade para que o terapeuta possa avaliar a reação da 

criança diante de tais situações. Tipicamente, o terapeuta maneja situações que 

poderiam ser mais simples, para que sejam solucionadas pelo cliente. Exemplos: 

(T e C jogando o Jogo da Vida) 
T: Vou te dar o troco... quanto dá essa conta...? (terapeuta maneja para que o 
cliente encontre a resposta; ao mesmo tempo, observa como a criança faz 
operações matemáticas) 
C: Dá vinte. 

1.4. SR: Direcionamento/dica 

Nesta subclasse, agrupam-se as solicitações de relato por parte do terapeuta que 

induzem a resposta subseqüente do cliente. O terapeuta conduz o cliente para a resposta, 

facilitando a compreensão do que está sendo solicitado e/ou evitando que o cliente 
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apresente resposta errada ou oposição. Nestas ocasiões, muitas vezes parte da resposta é 

dada pela terapeuta, para que o cliente a complete. Por exemplo: 

T: Que dia que não tem aula? Sábado e....? 
C: Terça! 
T: Do...? 
C: Domingo! 

T: Quais eram as regras mesmo? 
C: Aaaaai... 
T: Olha, começar com a bola aqui era uma regra... e a outra que você inventou, 
como era?.... 
C: Que põe a bola aqui! 
T: Isso... 

Esta subcategoria também ocorre para outros tipos de categorias, nas quais se 

solicita ao cliente outras respostas que não o Relato (como a Solicitação de Relato 

Qualificativo, a Estruturação, a Recomendação e a Discordância). 

1.5. SR: Extinção10 

Esta subcategoria é a mais complexa dentre as de Solicitação de Relato e, ao 

mesmo tempo, a mais difícil de ser observada, ou seja, a que possivelmente envolve 

maior inferência. Por esse motivo, deve ser analisada com cautela e o observador deve 

ter conhecimento a respeito da história de vida do cliente, das queixas que o levaram à 

terapia, e do modo como ele interage com o terapeuta. A Extinção também ocorre como 

subcategoria de outras categorias, como Aprovação, Estruturação Informação. 

A classificação de uma verbalização do terapeuta como SR Extinção deve 

obedecer a alguns critérios. Tem-se a extinção quando a resposta do terapeuta obedece 

necessariamente aos critérios (a) e (b) ou (a) e (c), abaixo: 

                                                        
10 O termo “extinção” está sendo utilizado para a definição de subcategoria, entretanto, convém ressaltar 
que na Análise do Comportamento a extinção é um processo mais complexo que envolve a observação da 
redução na taxa de respostas. A escolha do termo, nesse caso, refere-se tão somente ao fato de observar-se 
que são respostas em que o terapeuta realiza uma quebra na contingência anteriormente existente 
(resposta � reforço). 
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(a) A verbalização anterior do cliente é tipicamente um comportamento queixa 

(problema) como, por exemplo: verbalizações sobre competição em jogos, emitidas por 

uma criança trazida pelos pais com queixa de ser “altamente competitiva e egoísta”; 

(b) Essa Solicitação de Relato do terapeuta é uma resposta diferente daquelas 

que normalmente se seguiriam à verbalização do cliente em seu cotidiano. Por exemplo, 

Cliente coloca todos os jogadores de cabeça para baixo, olhando para a terapeuta de 

forma desafiadora. Terapeuta dispõe da informação de que esse comportamento, no 

cotidiano da criança, seria seguido por uma repreensão11, como por exemplo: “Não faça 

isso! Tinha que ser você!” Terapeuta responde com humor: “Eles estão dormindo?”, 

cliente responde que sim e encerra-se a tentativa de desafio. 

(c) A Solicitação de Relato do terapeuta seleciona apenas uma parte da resposta 

do cliente – aquela que não corresponde à queixa. No exemplo abaixo, tem-se uma 

criança competitiva, que emitia algumas verbalizações do tipo “Eu vou ganhar”; “Eu 

sou o melhor”; “Meu time é o melhor”. Terapeuta e cliente estão jogando pebolim: 

C: Ronaldinho Gaúcho peeeega a bola, ele é o melhor hein!!! 
T: Seu pai também é corintiano? 
C: Acho que ele é brasileiro. 
 
Assim, a terapeuta selecionou um aspecto da verbalização (o futebol) e ignorou 

o outro (“ele é o melhor”), solicitando o relato apenas naquela direção. Em outras 

situações, o terapeuta pode manejar de maneira consistente esse tipo de comportamento 

do cliente, oferecendo modelo ou até mesmo propondo alternativas diferenciadas ao 

referir a si mesmo ou às suas preferências. 

 
2. Solicitação de relato qualificativo (Terapeuta solicita avaliação, julgamento ou 

sentimento por parte do cliente) 

                                                        
11 Embora uma repreensão aparentemente seria uma punição, a alta freqüência destas respostas seria um 
indício de que repreender teria função reforçadora, por exemplo devido à atenção dispensada à criança. 
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 A categoria Solicitação de Relato Qualificativo foi definida por Zamignani 

(2006, versão preliminar) como: 

“Verbalizações nas quais o terapeuta solicita ao cliente que relate sua opinião 

ou avaliação sobre eventos ou seu sentimento com relação a eventos. Os eventos 

cuja avaliação, opinião ou sentimento é solicitado podem incluir respostas do 

cliente e/ou de terceiros, eventos encobertos, aspectos da história de vida, 

eventos ambientais relacionados ou não ao comportamento do cliente e podem 

ter sido relatados pelo cliente ou observados pelo terapeuta. A SOLICITAÇÃO 

DE RELATO QUALIFICATIVO do terapeuta pode se referir a (a) eventos 

ocorridos/ relatados imediatamente antes, (b) eventos ocorridos/ relatados em 

outros momentos da mesma sessão ou (c) eventos ocorridos/ relatados em 

sessões anteriores.” 

 
Os eventos cuja avaliação, opinião ou sentimento são solicitados também podem 

incluir eventos imaginados ou fantasiados pelo cliente na situação de brincadeira, 

durante a sessão: 

T: Tá com raiva, esse Picachu? (Solicitação de relato qualificativo) 
C: (...) Não, ele não tá com raiva. 
T: Então ele tá feliz?(Solicitação de relato qualificativo) 
C: Tá bravo. 
T: Ah, é mesmo né, está até mostrando os dentes... 

A categoria Solicitação de Relato Qualificativo pode ser dividida em sete 

subcategorias: 

2.1. SQ: Opinião/avaliação 

2.2. SQ: Sentimento 

2.3. SQ: Contestação 

2.4. SQ: Direcionamento/dica 

2.5. SQ: Desafio/solução de problema 
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2.6. SQ: Bloqueio de esquiva 

1.1. SQ: Opinião/avaliação 

Esta subcategoria é a mais geral e inclui todas as solicitações de relato 

qualificativo referentes à opinião ou avaliação do cliente a respeito de eventos, 

conforme a definição anterior de Zamignani (2006, versão preliminar), mas que não se 

encaixem nas outras subcategorias de Solicitação de Relato Qualificativo. Por exemplo: 

T: O seu pai te bate quando você faz o quê? 
C: Eu desobedeço. 
T: Agora tem um monte [de varetas] fácil. Você gosta mais quando tá fácil, ou 
quando tá difícil também? 
C: Os dois. 

2.2. SQ: Sentimento 

Quando o relato qualificativo solicitado pelo terapeuta diz respeito a sentimentos 

do cliente em relação a eventos, ou os eventos envolvem sentimentos, classifica-se a 

verbalização do terapeuta na subcategoria SQ Sentimento. Nas sessões analisadas, foi 

percebido que a solicitação de relatos qualificativos sobre sentimentos foi bastante 

importante para os dois atendimentos, por que proporcionava às crianças uma 

oportunidade de falar sobre sentimentos considerados ruins ou considerados pela 

comunidade verbal como negativos, sem serem punidas (especialmente quando esta 

questão fazia parte da queixa do cliente), de aprenderem a nomear o que estavam 

sentindo e de experimentarem como expressar esse sentimento. Exemplos: 

T: Qual [sentimento] você gosta mais? 
C: Esse aqui. [aponta] 
T: “Raivoso”... [circula a palavra] 
 
T: “Pavor”, como alguém faz quando está apavorado? 
C: Faz Aaaaaaaaaaahhhhhh!!! 
 
T: Ele tá com raiva? 
C: Ele tá tacando raio... 
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2.3. SQ: Contestação 

A contestação ocorre não apenas nesta categoria como também em outras 

categorias, como a Recomendação e a Discordância. Na Solicitação de Relato 

Qualificativo, a SQ Contestação é uma subcategoria na qual o terapeuta contesta a 

veracidade da avaliação emitida anteriormente pelo cliente, levando-o muitas vezes a 

repensar o que foi dito anteriormente e, quem sabe, modificar sua opinião. Por exemplo: 

C: Eu vou ganhar... 
T: Como você sabe? 
C: Tem que ver quem tem mais. 

Aqui, após a SQ Contestação, a criança parece alterar o prognóstico favorável 

que fez em relação ao seu desempenho, por uma referência ao critério para classificar o 

vencedor. Isto sugere um enfraquecimento dos comportamentos referentes à excessiva 

auto-avaliação positiva, como por exemplo, “porque sou o melhor nesse jogo”. 

T: Ele bate como? 
C: Ele pega o cinto, outro dia ele me deu uma surra (dá risada) 
T: Ave, e você fala desse jeito tão natural? Não dói??? 
C: Dói... Você já apanhou? 

Novamente, a diferença entre a primeira e a segunda resposta da criança indica 

que a contestação permitiu que a criança alterasse sua avaliação sobre o evento 

(apanhar), ou que entrasse em contato com as contingências (“apanhar machuca, dói”). 

2.5. SQ: Direcionamento/dica 

Nesta subcategoria, de forma semelhante à SR Direcionamento/dica, o terapeuta 

induz ou facilita a resposta da criança. Observe: 

T: Vamos colocar no tabuleiro todas as letras que você conhece? 

C: Hum-hum. (concorda, mas não executa). 

T: O “E” você conhece, né? E o “R”, você conhece também? 

C: Hum-hum (pega a letra). E também tem essa daqui!!! 
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O exemplo acima mostra que o relato qualificativo solicitado consistia em 

avaliar, dentre diversas letras, qual era conhecida pela criança. Esta solicitação foi 

classificada como de relato qualificativo (e não apenas relato) por tratar-se de uma 

criança no início da alfabetização. Assim, escolher letras conhecidas é uma atividade 

que, para ela, ainda exigia um processo de avaliação (olhar para o conjunto de letras) 

para emissão da resposta final (mostrar as letras identificadas). Essa sutileza mostra 

como às vezes é difícil a categorização dos comportamentos, podendo ser bastante tênue 

a diferença entre uma e outra categoria, a depender inclusive do conhecimento prévio 

sobre o cliente. 

Como a criança não havia executado na primeira tentativa, a terapeuta começou, 

ela mesma, a emitir a resposta solicitada à criança, induzindo-a a dar continuidade, o 

que ocorreu logo em seguida.  

2.6. SQ: Desafio/solução de problema 

Esta subcategoria é semelhante ao Desafio/solução de problema que ocorre em 

Solicitação de Relato, embora aqui o tipo de desafio proposto para a criança seja um 

pouco diferente, porque sua resposta para solucionar o desafio deve avaliar o evento em 

questão. Por exemplo: 

T: Esse é o jogo, mas não tem nenhuma bola... e agora? 
C: Hummm.... vamos usar aquele botijão (de gás de plástico) como bola? 
T: Vamos sim! 

Note que o problema poderia ter sido solucionado pela terapeuta, entretanto, esta 

manejou a situação de forma que a criança resolvesse. O mesmo ocorre no próximo 

exemplo, embora esta outra criança responda diferentemente: 

C: Um espelho... tá quebrado! 
T: É verdade, será que dá pra consertar? 
C: Não sei... 
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2.7. SQ: Bloqueio de Esquiva 

Algumas vezes, a criança se esquivava de emitir o relato qualificativo solicitado 

pelo terapeuta. Ela podia fazer isso de maneiras diversas, como por exemplo: inventar 

uma mentira, não responder, mudar de assunto etc. Em seguida, a terapeuta poderia 

insistir, repetindo a avaliação solicitada, ou alterando-a, mas mantendo o tema que está 

sendo evitado pela criança. 

No exemplo a seguir, a criança relata que a mãe é brava porque os irmãos a 

acordam, e se coloca como “o bom menino”, que nunca faz nada de “errado”. A 

terapeuta tem a informação de que isso não é verdade. Assim, a criança mente para se 

esquivar de admitir sua participação com os irmãos, e a terapeuta bloqueia a esquiva: 

T: E aí, o que ela [mãe] fala? 
C: Ela fala: “[irmã], pára!” 
T: E para você, o que ela fala? 
C: Ela não fala nada, porque eu não acordo ela... (esquiva) 
T: E quando ela fica brava com você, o que ela fala? (bloqueio de esquiva) 
C: Ela fala: “Ah, Erik!!!” (imita a expressão de zanga da mãe - esquiva 
bloqueada) 

5.1.3.1. Análise das subcategorias propostas por Del Prette (2006) em 

relação à ‘solicitação de informação’ 

Del Prette (2006) havia se proposto a evidenciar sutilezas nos comportamentos 

do terapeuta que poderiam não estar sendo discriminadas por um sistema de categorias 

descritivas, como o de Zamignani (tanto na versão 2006 quanto na final, a de 2007).  

Verificou que havia diferentes funções de ‘solicitação de informação’ que pertenciam 

tanto à própria categoria, como funções que eram de outras categorias.  

A subcategoria de Solicitação de Relato, SR: Confirmação/repetição ocorre 

quando o terapeuta não entendeu bem o que o cliente disse pertencendo, portanto, à 

própria categoria ‘solicitação de informação’. O mesmo ocorre com as subcategorias de 

solicitação de relato qualificativo SQ: Opinião/avaliação e SQ: Sentimento. Já a 
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subcategoria SR: Informação, em algumas ocasiões tem uma função mais próxima da 

função de ‘empatia’. Isso ocorre quando o terapeuta faz perguntas sobre temas triviais, 

com o objetivo de manter a interação por meio do diálogo, demonstração de interesse 

pela criança e/ou atividade, verificação de preferências de objetos e assuntos e ainda 

permitir que a criança demonstre seus conhecimentos, mantendo-a envolvida na 

atividade. Entretanto a função de ‘empatia’ é difícil de ser diferenciada da de 

‘solicitação de informação’ por meio de sua forma ou mesmo do contexto, tal 

diferenciação requereria do categorizador excessiva inferência. As perguntas com 

provável função de empatia precisam então, por questões metodológicas, serem 

categorizadas como ‘solicitação de informação’. Portanto é provável que em todos os 

sistemas de categorização a categoria ‘solicitação de informação’ seja inflacionada com 

perguntas que a rigor deveriam pertencer à ‘empatia’. Por sua vez, a categoria ‘empatia’ 

pode estar sub-representada, sendo que algumas de suas ocorrências vão estar em 

‘solicitação de informação’. Tal situação parece ser inevitável e cabe ao leitor de 

estudos de análise de sessões de psicoterapia aventar a possibilidade de perguntas com 

funções de outras categorias estarem inflacionando o valor obtido. Esse cuidado parece 

ser especialmente importante nas pesquisas brasileiras acima analisadas, nas quais a 

proporção das falas dos terapeutas pertencentes à categoria ‘solicitação de informação’ 

é bastante elevada. Cabe ainda notar que várias dessas pesquisas não utilizam a 

categoria ‘empatia’. 

SR: Direcionamento/dica e SR: Desafio/Solução de problema são perguntas com 

função de ‘recomendação’. O Direcionamento é uma subcategoria da Recomendação e 

está também presente na Solicitação de Relato, de Relato Qualificativo e Discordância. 

A proposta de uma Situação problema/desafio é uma subcategoria da Recomendação 

que também pode ser uma Solicitação de Relato Qualificativo quando a resposta 
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requerida do cliente é uma avaliação, opinião ou julgamento ao invés de uma ação. É 

provável que a categorização de falas do terapeuta com forma interrogativa, mas que 

propõem um desafio ou dão uma dica não iria requerer do categorizador um alto nível 

de inferência e poderiam, então, fazer parte da categoria ‘recomendação’. SQ: 

Contestação, como o próprio nome já indica, tem a função da categoria ‘discordância’', 

assim como os procedimentos inferidos de SR: Extinção e SQ: Bloqueio de Esquiva. 

Pode-se dizer, então, que ‘Solicitação de informação’ (SI) tem quatro subcategorias: SI: 

Confirmação/repetição; SI: Informação; SI: Opinião/avaliação e SI: Sentimento. Essa 

análise é apresentada na Tabela 16. 

 
Tabela 16. Categorias do Terapeuta de solicitação de informação, de Zamignani (2006, versão 
preliminar), subcategorias elaboradas para a Terapia Analítico-Comportamental Infantil, subcategorias 
que deveriam ser incluídas em outra categoria e subcategorias que só podem ser incluídas em outra 
categoria quando o categorizador é o próprio terapeuta ou conhece bem o caso. 

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DO TERAPEUTA 

Categoria Subcategoria Função de outra categoria Procedimentos com 
função inferida 

1. Solicitação de 
relato (SR) 

1.1. SR: 
Confirmação/repetição 
1.2. SR: Informação 
 

1.A. SR: Desafio/Solução 
de problema (Função de 
Recomendação) 
1.B. SR: 
Direcionamento/dica 
(Função de Recomendação) 

1.P1. SR: Extinção 
(Função de Discordância) 

2. Solicitação de 
relato 
qualificativo 
(SQ) 

2.1. SQ: 
Opinião/avaliação 
2.2. SQ: Sentimento 
 

2.C. SQ: Contestação 
Função de Discordância) 
2.B. SQ: 
Direcionamento/dica 
(Função de Recomendação) 
2.A. SQ: Desafio/solução de 
problema (Função de 
Recomendação) 

2.P2. SQ: Bloqueio de 
esquiva/insistência 
(Função de Discordância) 

 A partir da distribuição das subcategorias da Tabela 16, foi calculada, na Tabela 

17, a porcentagem das ocorrências obtidas na pesquisa de Del Prette (2006) que 

ficariam na mesma categoria proposta por Zamignani (2006, versão preliminar) e 

quantas seriam alocadas a outras categorias, dificultando comparações e testes de 

concordância. Solicitação de relato, com alto número de ocorrências (301, 

correspondendo a 24% das falas do terapeuta) teve 82,7% alocadas nas subcategorias 
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confirmação/repetição e informação. É interessante notar que um índice de 82,7% de 

concordância entre observadores seria considerado um índice aceitável. Já a Solicitação 

de relato qualificativo teve menor número de ocorrências nas oito sessões analisadas 

(107, correspondendo a 8% das falas do terapeuta) e apenas 43,9% dessas falas foram 

categorizadas como avaliação/opinião ou sentimento, mantendo a mesma função 

proposta por Zamignani (2006, versão preliminar). Como já indicado antes, essa 

categoria foi reformulada na versão definitiva do sistema, e os dados encontrados por 

Del Prette (2006) confirmam a adequação dessa reformulação, índices de concordância 

entre observadores teriam alta probabilidade de serem baixos. De qualquer forma, se as 

duas categorias forem agrupadas conforme sugerido no Estudo 1, o índice de 

coincidência da ‘solicitação de informação’ teria sido de 72,5%, o que pode ser ainda 

considerado aceitável em pesquisas de análise de sessões.  

Tabela 17. Número de ocorrências e percentagem de coincidência entre as funções propostas pelas 
categorias relativas à Solicitação de informação predefinidas do sistema preliminar de Zamignani (2006, 
versão preliminar) e as subcategorias definidas pela terapeuta-pesquisadora a partir da análise das sessões, 
no trabalho de Del Prette (2006). 

Categorias Zamignani (2006, versão 
preliminar) 

Subcategorias Del 
Prette com mesma 
função que 
Zamignani 

Subcategorias Del 
Prette com função 
diferente de 
Zamignani 

Subcategorias 
Del Prette com 
função inferida 

 Ocorrências % Ocorrências % Ocorrências % 
1. Solicitação de relato 249 82,7 47 15,6 5 1,7 
2. Solicitação de relato qualificativo 47 43,9 54 50,5 6 5,6 
Solicitação de informação (1+2) 296 72,5 101 25 11 2,7 

 

 Merecem ainda consideração os índices obtidos nas subcategorias com função 

inferida. A questão de o pesquisador ser o próprio terapeuta é questionada muitas vezes 

por pesquisadores, por poder introduzir vieses na análise dos seus próprios dados. 

Entretanto, o número de ocorrências encontrado por Del Prette (2006) em que o 

pesquisador categorizou baseado em inferências e não em dados apenas descritivos foi 

extremamente baixo (2,7% em média).   
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5.1.4. ‘Solicitação de informação’ e atividades em terapia infantil 

 A pesquisa de Del Prette (2006) categorizou também as formas de interação 

terapeuta-criança, em função do brincar ou não. Seis modalidades de interação foram 

definidas: (1) Brincadeira-Lúdico, (2) Fantasia-Lúdico, (3) Cotidiano-Lúdico, (4) 

Cotidiano Extra-Lúdico, (5) Brincadeira Não-Lúdico e (6) Não-Lúdico. A Tabela 18, a 

seguir, esquematiza a relação entre a fala e a ação, na definição das seis categorias, que 

combinavam o conteúdo geral da fala com o caráter lúdico ou não lúdico da interação: 

Tabela 18. Relação entre o tema da fala e a ação na formação das Categorias do Brincar 

TEMA DA FALA AÇÃO 
Brincadeira Lúdico 

Fantasia Lúdico 
Cotidiano Lúdico 

Cotidiano Extra Lúdico 
Brincadeira Não-Lúdico 
(Qualquer) Não-Lúdico 

 

 Assim, na interação brincadeira-lúdico a atividade era lúdica e a conversa girava 

sobre a brincadeira em curso. Na interação fantasia-lúdico a atividade era lúdica com 

conteúdo de fantasia e a conversa era sobre a atividade de fantasia. Na interação 

cotidiano-lúdico a atividade era lúdica, mas a conversa era sobre o cotidiano da criança 

relacionado ao tema da brincadeira (por exemplo, brincar de escolinha e conversar sobre 

o desempenho escolar da criança). Na interação cotidiano extra-lúdico a atividade era 

lúdica e a conversa era sobre o cotidiano da criança, sem guardar relação com a 

brincadeira (por exemplo, brincar de massinha e conversar sobre a família). Na 

interação brincadeira não-lúdico a atividade não era lúdica, mas a conversa era sobre 

brincadeiras (por exemplo, comentários sobre brincadeira já encerrada). E na interação 

não-lúdico nem a atividade nem a conversa se relacionavam a brincadeiras, se 

assemelhando ao que ocorre tipicamente na terapia com adultos.  
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 A ‘solicitação de informação’ ocorreu de forma bastante diferenciada nas 

diferentes modalidades de interação com as duas crianças (Mauro e Erik, nomes 

fictícios), como pode ser observado na Figura 21. 

 
Figura 21. Porcentagem de ‘Solicitação de informação’ em cada Categoria do Brincar, durante os 
atendimentos de Mauro e Erik, na pesquisa de Del Prette, 2006. 

 Quando a conversa era sobre uma brincadeira em curso, o terapeuta fazia bem 

menos perguntas às duas crianças (18 e 17% das falas do terapeuta nessa categoria do 

brincar) do que em outras modalidades de interação. A maior porcentagem de perguntas 

ocorreu, para ambas crianças em cotidiano extra-lúdico (76 e 75% das falas do 

terapeuta), quando aparentemente a tarefa do terapeuta de solicitar informações era 

facilitada pela brincadeira paralela. O desenvolvimento de atividades de fantasia 

também evocou bastantes perguntas do terapeuta para as duas crianças (62 e 63% das 

falas do terapeuta nessa categoria lúdica), o que pode indicar que esta também é uma 

boa estratégia para conhecer melhor pensamentos e sentimentos da criança. Convém 

lembrar que essas sessões eram as iniciais, o que certamente tem relação com a 

quantidade de perguntas feitas. Nas outras modalidades de interação houve diferenças 

na porcentagem de ‘solicitação de informação’ do mesmo terapeuta com as diferentes 
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crianças. Os dados depictados na Figura 21 sugerem que diferentes atividades 

favorecem diferencialmente a formulação de perguntas pelo terapeuta.  

5.1.5. ‘Solicitação de informação’ por temas na pesquisa de Yano (2003) 

Na psicoterapia com adultos é provável que diferentes temas abordados também 

favorecem diferencialmente a formulação de perguntas pelo terapeuta. A pesquisa de 

Yano (2003) nos dá uma amostra da possibilidade de fazer essa análise por ter 

detalhado as ocorrências de cada categoria do terapeuta em relação aos temas 

trabalhados com os clientes. Os resultados agrupados para os nove casos atendidos, 

quatro em tratamento padronizado e cinco em tratamento individualizado pode ser 

observado na Figura 22.  

 
Figura 22. Porcentagem média das falas do terapeuta ao longo de 194 sessões de quatro clientes 
participantes de tratamento padronizado (P) e de cinco clientes participantes de tratamento 
individualizado (I) para transtorno do pânico, pertencentes à categoria solicitação de informação, 
distribuídas por temas, na pesquisa de Yano (2003). Os temas relativos ao transtorno do pânico foram: 
Exposição; Ataques de pânico; Pensamento catastrófico antecipatório; Sintomas de depressão; Exercício; 
Sono; Uso de tranquilizantes. Os temas não relacionados diretamente ao transtorno do pânico foram: 
Relacionamento com cônjuge; Respostas alternativas; Relacionamento com filhos; Relacionamento no 
trabalho; Dor; Assertividade; Relacionamento com família (que não cônjuge e filhos); Auto-valorização; 
Percepção de mudança.  
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A terapeuta solicitou mais informação para os temas relativos ao transtorno do 

pânico Exposição, Ataques de pânico, Pensamento catastrófico antecipatório e 

Sintomas de depressão tanto para os clientes participantes do tratamento padronizado 

(P) como para os participantes do tratamento individualizado (I), com porcentagem 

mais alta no tratamento padronizado. Os temas relativos ao transtorno de pânico 

Exercício, Sono e Uso de tranquilizantes evocaram menos perguntas do terapeuta. Entre 

os temas não relacionados diretamente ao transtorno do pânico aquele para o qual foram 

formuladas mais perguntas foi o do relacionamento com o cônjuge, quer no tratamento 

individualizado quer no padronizado. Já os outros temas foram objeto de mais 

investigação no tratamento individualizado do que no padronizado. Auto-valorização, 

seguida de percepção de mudança foram os temas que geraram menos perguntas.  

Verificou-se, assim, que tanto o tipo de tratamento oferecido (padronizado, com 

12 semanas de duração ou individualizado, de 19 a 36 sessões) teve influência sobre as 

perguntas do terapeuta, quanto o tema que estava sendo tratado. A porcentagem média 

de ‘solicitação de informação’ sobre temas relativos ao transtorno do pânico foi de 12% 

das intervenções do terapeuta para os participantes do tratamento padronizado e de 

5,5% sobre outros temas, ou seja, menos da metade. Já a porcentagem média de 

‘solicitação de informação’ sobre temas relativos ao transtorno do pânico ou sobre os 

outros temas foi praticamente igual (7,3 e 7% respectivamente).  

5.1.6. ‘Solicitação de informação’ por temas e sentimentos na pesquisa de 

Taccola (2007) 

 Priscilla Taccola, em sua dissertação de mestrado defendida em 2007 teve como 

objetivo geral verificar se havia aumento de expressividade emocional de uma cliente 

com dificuldades de relacionamento interpessoal após a introdução da Psicoterapia 

Analítico Funcional proposta por Kohlenberg e Tsai (1991/2001). Por ser terapeuta e 
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pesquisadora do caso, ela teve o cuidado metodológico de indicar se os episódios 

emocionais ocorreram de forma espontânea ou não ou seja, se a terapeuta perguntou 

sobre o sentimento ou se este ocorreu na ausência da ‘solicitação de informação’.  

 Os temas abordados nos episódios emocionais foram agrupados nas seguintes 

categorias:  Relacionamento interpessoal ruim [Ruim], Relacionamento interpessoal 

bom [Bom], Sentimentos (análises de sentimentos específicos sem que estivessem 

diretamente relacionados a uma situação ou contexto), Terapia (Comentários e análises 

da relação terapêutica, do entendimento sobre seu problema, das análises funcionais de 

seus comportamentos; por exemplo, análise de como a terapia estava ajudando, se as 

mudanças estavam lentas), Planos futuros [Futuro].  

  
Figura 23. Porcentagem da média de ocorrências por sessão de episódios emocionais agrupados por temas 
que ocorreram de forma espontânea e não espontânea na pesquisa de Taccola, 2007.  

 
 A porcentagem de ocorrências não espontâneas corresponde à porcentagem das 

ocorrências do episódio emocional sobre o tema indicado para o qual a terapeuta 

solicitou informação. Conforme pode ser observado na Figura 23, essa porcentagem 

variou de 20 a 46%. O tema com menor porcentagem de perguntas foi o do 

Relacionamento interpessoal ruim, que foi o tema mais frequente abordado pela cliente. 

O tema com maior porcentagem de perguntas foi sobre a terapia, o que faz sentido, dado 
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que a Psicoterapia Analítico Funcional privilegia o trabalho com os comportamentos 

que ocorrem na própria sessão terapêutica. Verifica-se ainda que houve 

proporcionalmente mais perguntas sobre os temas desejáveis de Relacionamento 

interpessoal bom e Planos futuros.   

De forma similar houve diferenças na proporção de ‘solicitação de informação’ 

em relação aos sentimentos. O sentimento que foi evocado por menor quantidade de 

perguntas foi Tristeza em 13% de suas ocorrências, e o que foi evocado por maior 

proporção de perguntas foi Raiva em 54% de suas ocorrências, conforme pode ser visto 

na Figura 24.  

 
Figura 24. Porcentagem de ocorrências de Sentimentos Espontâneos e Não Espontâneos na pesquisa de 
Taccola, 2007.  

Há indicações, portanto, de que o terapeuta pergunta diferencialmente de acordo 

com atividade (Del Prette, 2006), tema (Taccola, 2007 e Yano, 2003) e sentimentos 

abordados (Taccola, 2007).  

5.1.7. ‘Solicitação de informação’ sobre sentimentos por terapeutas analítico-

comportamentais na pesquisa de Brandão (2003)  

Fernanda Brandão (2003), em sua dissertação de mestrado procurou responder à 

pergunta: terapeutas comportamentais evocam emoções e sentimentos dos seus clientes 
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no processo psicoterápico? Em caso afirmativo, como? E o que fazem frente à 

expressão verbal dessas emoções e sentimentos? Com isso pretendeu fortalecer e 

estabelecer pontes entre a teoria Behaviorista Radical e sua prática clínica. Recortes 

dessa pesquisa são apresentadas para aprofundar a análise sobre a ‘solicitação de 

informação’ com apreciações teóricas e dados empíricos a respeito das perguntas que 

terapeutas analítico-comportamentais fazem sobre emoções e sentimentos a seus 

clientes.  

5.1.7.1. Bases teóricas  

 O Behaviorismo Radical não ignora os sentimentos. Sobre sentimentos Skinner 

(1957) afirmou: 

O que eles dizem dão dicas quanto ao comportamento passado e 

as condições que o afetaram, ao comportamento presente e às 

condições que afetam e às condições relacionadas com o 

comportamento futuro. O autoconhecimento tem um valor 

especial para o próprio indivíduo. A pessoa está mais 

“consciente de si mesma” pelas perguntas que lhe fizeram e está 

numa melhor posição para predizer e controlar seu próprio 

comportamento (p. 31, grifo nosso). 

A habilidade do terapeuta de investigar ou fazer perguntas é importante, pois pode 

levar à auto-observação, entre outros. Skinner (1957) disse que a psicoterapia consiste 

em um sistema de contingências para aumentar a observação. O terapeuta leva o cliente 

à auto-observação por meio de contingências verbais, como questões feitas ao cliente, 

sistematização de informações e realizações de previsões, para que este possa analisar 

funcionalmente o que está fazendo ou sentindo e as razões pelas quais seus 

comportamentos são emitidos. 
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A investigação sobre encobertos é um meio para alcançarmos um de nossos 

objetivos (contingências em operação) e não um fim. Cabe aos terapeutas 

comportamentais ensinar ou instalar no repertório dos clientes a observação dos eventos 

externos responsáveis não só pelos sentimentos, como pelos comportamentos 

inadequados que fazem parte da sua queixa. A investigação de encobertos cria 

condições para uma análise externalista e traz a possibilidade de planejamento de 

intervenções ambientais. Desta forma ela dá pistas e/ou pode facilitar o entendimento 

por parte terapeuta de quais relações contingenciais devem ser alteradas para a 

modificação do comportamento-problema. 

Assim, quando não se tem acesso aos eventos ambientais externos dos quais o 

comportamento é função (situação comum na prática clínica) a pesquisa dos 

pensamentos e sentimentos associados pode ser a melhor fonte disponível para levantar 

hipóteses sobre eventos ambientais que controlam o comportamento e sobre sua história 

de aprendizagem. Mas os sentimentos e pensamentos do cliente serão considerados 

“indicativos” de contingências passadas ou presentes que devem ser identificadas com 

maior clareza. Por exemplo, se o cliente descreve que sentiu medo antes da ocorrência 

do comportamento sob análise, procurar-se-á identificar 1- a situação ou classe de 

situações que geram o medo; 2- existência de uma história de vida de punições nestas 

situações (Meyer, 1998). Isso costuma ser obtido por meio de ‘solicitação de 

informação’. 

Além da função de coleta de dados, perguntas são formas de intervenção 

terapêutica. Uma delas, a de promover auto-observação, já foi mencionada. Sua função 

como promotora de uma boa relação terapêutica é indicada por Banaco (1999): 

Com estas perguntas básicas – “o que você sente quando...?” ou 

“o que você pensa quando...?” – o terapeuta comportamental 
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tem como resultado, tanto várias informações sobre a 

contingência em operação quanto uma relação terapêutica com 

seu cliente mais acolhedora (em última análise mais 

reforçadora) do que quando não as utiliza (p. 137). 

Ela pode, ainda, ter a função de bloqueio de esquiva, conforme Kohlenberg & Tsai 

(1991/2001): 

Uma vez que percebemos que eles (clientes) estão se esquivando 

de sentimentos, nós (terapeutas) podemos pedir para eles 

pararem de fazer isso, ou evocamos comportamentos 

incompatíveis com essa esquiva, como respirar lenta e 

profundamente, ou olhar para nossos olhos. Às vezes, 

simplesmente podemos perguntar: “Existe alguma coisa em que 

você está evitando falar ou pensar, neste momento? (p. 92, grifo 

nosso). 

5.1.7.2. Dados empíricos 

Considerando as bases teóricas expostas, Brandão optou por estudar terapeutas 

experientes para descartar a hipótese de que o sentimento não foi “trabalhado” por falta 

de conhecimentos teóricos fundamentais do Behaviorismo Radical. Ainda, entre os 

terapeutas experientes, foram escolhidos especialmente aqueles que não só afirmavam 

trabalhar com a expressividade emocional do cliente como publicaram estudos sobre o 

assunto. Segundo a autora, terapeutas experientes que permanecem na prática clínica 

podem estar tendo seus comportamentos mantidos pela melhora de seus clientes, assim 

como pela procura de novos clientes. Presume-se que parte do sucesso de seu trabalho 

venha em função de eles identificarem comportamentos clinicamente relevantes de 

clientes, especialmente os comportamentos emocionais. Além disso, eles podem estar 
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discriminando (pelas conseqüências de suas interações) as formas mais adequadas de 

lidar com os encobertos do cliente que ocorrem na sessão. Também podem ter mais 

segurança ou autoconfiança (menos esquiva) para evocar tais comportamentos na 

sessão. 

Foram selecionados três terapeutas analítico-comportamentais. O Terapeuta 1 

(T1) havia se formado 29 anos antes e tinha experiência clínica de 27 anos. T2 havia se 

formado 29 anos antes e tinha experiência clínica de 23 anos. T3 havia se formado 30 

anos antes e tinha experiência clínica de 20 anos. Cada terapeuta forneceu três sessões 

gravadas com um cliente. Os três clientes já estavam em processo terapêutico antes do 

início da pesquisa. O Cliente 1 (C1) era solteiro, tinha 22 anos, morava com os pais, e 

cursava Faculdade de Medicina, sendo considerado de classe média. Havia sido 

encaminhado à terapia por médico psiquiatra por causa de obsessões. C2 era solteira, 

tinha 34 anos, morava sozinha, trabalhava como secretária há mais de cinco anos, tendo 

interrompido os estudos na Faculdade de Letras, foi considerada de classe média baixa. 

Procurou terapia em função de muitos problemas por ela relatados, entre eles: a) 

ansiedade; b) co-dependência, c) pânico noturno; d) depressão; e) compulsão por 

comida; f) problemas financeiros; g) baixa auto-estima; h) medo. C3 também era 

solteiro, morava com a avó, estava com 35 anos, com superior incompleto. Trabalhava 

como vendedor e técnico em computação havia oito meses, tendo sido antes proprietário 

de uma loja de carros que faliu. Procurou terapia após uma tentativa de suicídio e por 

depressão.  

As gravações foram transcritas. As falas do terapeuta foram divididas em quatro 

categorias quanto aos sentimentos e/ou emoções (DIR., INDIR. NÃO, OUT.). As 

categorias DIR. (Aborda diretamente) foram definidas como comportamentos emitidos 

pelo terapeuta durante a sessão que abordavam diretamente os sentimentos e/ou 
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emoções do cliente. Para um comportamento do terapeuta pertencer a essa categoria, era 

imprescindível a pré-existência de uma Reação Emocional ou Tendência à Ação do 

cliente. Entre as subcategorias da abordagem direta de sentimentos e emoções foram 

consideradas como sendo ‘solicitação de informação’ as seguintes: 

DIR. Info. (Aborda diretamente: obtenção de informação) � Incluem-se nessa 

categoria comportamentos do terapeuta que visem a obtenção de informações 

(condições ambientais relacionadas ao sentimento, dados históricos, entre outros) e/ou 

esclarecimentos sobre o relato ou expressões de sentimentos do cliente na sessão. 

Ex.1- C - Fiquei com medo, muito ansioso.   

  T – (...) E depois? Isso foi antes, no meio? 

Ex. 2 -C - Me põe medo! 

T -...Hum... Hum... Tem mais pessoas que te põem medo?  

DIR. Perg. (Aborda diretamente: pergunta) � Terapeuta pergunta o que o cliente 

sentiu numa situação descrita. 

Ex. C - Ontem recebi o recado que o meu professor está me procurando. Ele 

ligou lá em casa e avisou que o meu trabalho havia sido cortado do 

congresso. 

T – E como você se sentiu quando soube que o seu trabalho havia sido 

cortado?(DIR. Perg.) 

Todas as falas do terapeuta que estavam dentro de trechos da sessão selecionados 

como sendo “episódios emocionais” (EE) foram categorizadas e separadas em três 

momentos diferentes: antes da expressão emocional do cliente, imediatamente após a 

expressão emocional do cliente e falas que estavam no decorrer do episódio emocional.  

As falas antecedentes do terapeuta estavam relacionadas ao primeiro objetivo do 

trabalho: identificar como terapeutas comportamentais experientes evocam as emoções 
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dentro das sessões. As falas dos terapeutas que ocorriam imediatamente após a 

expressão emocional do cliente e que aconteciam no decorrer do episódio emocional 

estavam relacionadas ao segundo objetivo: identificar como o terapeuta se comporta 

frente à expressão de emoções/sentimentos dos clientes. 

A Figura 25 mostra o percentual de falas categorizadas de cada terapeuta em cada 

um desses três momentos.  

 
Figura 25. Porcentagem de falas dos terapeutas nos Episódios Emocionais (EE) em três momentos: 
enquanto antecedentes à Reação Emocional do cliente, imediatamente após a expressão emocional e 
no decorrer do Episódio Emocional (EE). Na legenda, “DIR.” refere-se à categoria Aborda 
diretamente a emoção/sentimento, “INDIR.” à categoria Aborda Indiretamente emoção/sentimento, 
“NÃO.” refere-se à categoria Não Aborda o sentimento relatado do cliente e “OUT.” a 
comportamentos que não se encaixam nas três categorias anteriores.  

Antecedentes à Reação Emocional (RE) do Cliente 

Em todas as sessões analisadas, pelo menos 95% dos casos de expressividade 

emocional foram evocados pelo terapeuta durante a sessão. A grande maioria das “falas 

antecedentes” do terapeuta abordava sentimentos dos seus clientes de forma direta 

(perguntando, nomeado o sentimento, etc.) ou de forma indireta (investigando ou 
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analisando sobre o assunto que parecia estar relacionado com o sentimento). Os 

terapeutas T1 e T2 apresentaram mais falas da categoria INDIR. (aborda indiretamente). 

O terapeuta T3 apresentou mais falas da categoria DIR. Somente T2 apresentou 16% de 

suas falas antecedentes nas outras categorias (NÃO. e OUT.). 

Isso parece apontar para padrões de comportamentos diferentes no que diz 

respeito à “forma” como o terapeuta evoca emoções/sentimentos na sessão. T1 e T2 

evocaram emoções/sentimento de forma indireta (perguntando sobre dados de uma 

situação/ evento aversivo, por exemplo), enquanto T3 apresentou predominantemente 

comportamentos antecedentes à reação emocional caracterizados por abordar 

diretamente emoções do cliente (perguntando como ele se sentiu numa situação/evento 

aversivo).  Essas informações podem ser explicadas pelas diferentes características dos 

clientes. O Cliente 3 (atendido por T3) parecia expressar-se menos, falar menos de 

sentimentos e de suas emoções; isso pode ter controlado o comportamento do Terapeuta 

3 de solicitar mais a expressão emocional do cliente.  

Dentro da categoria DIR. (Aborda diretamente a emoção), que teve uma 

prevalência de 37% no total das sessões, as subcategorias mais freqüentes foram a 

“pedir informações sobre sentimentos (investigar)” e “analisar”, com respectivamente 

26% e 23% das falas dessa categoria. As categorias DIR.Min. (verbalizações mínimas), 

DIR.Apr. (aprovação) e DIR.Exp. (expressa emoção) não tiveram ocorrência neste 

momento do EE (Episódio Emocional). A Figura 26 mostra estes dados. 
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Figura 26. Falas de todos os terapeutas antecedentes à expressão emocional do cliente que pertencem à 
categoria DIR. 

Assim, ‘solicitação de informação’ (Dir. Info.) foi a categoria com maior 

porcentagem de ocorrência dentre as falas antecedentes à expressão emocional do 

cliente que pertencia à categoria DIR. Isso indica que quando o terapeuta investiga a 

emoção ou mesmo tenta relacionar com eventos ambientais, aumenta a probabilidade de 

o cliente relatá-la, confirmá-la ou negá-la.  

Imediatamente Após a Expressão Emocional do Cliente 

Neste momento da sessão T1 e T2 parecem ter padrões mais semelhantes entre si 

do que T3. Este último terapeuta apresenta mais falas que abordam indiretamente 

emoções/sentimentos do cliente (categoria INDIR.) em suas três sessões. Os outros dois 

terapeutas apresentaram uma incidência maior da categoria DIR. (aborda diretamente a 

emoção do cliente). Isso quer dizer que, logo após o cliente relatar emoção/sentimento, 

eles provavelmente irão abordá-lo como conteúdo de sua próxima fala. 

Parece existir relação inversa entre os comportamentos do terapeuta que são 

antecedentes à expressividade emocional do cliente e os que ocorrem imediatamente 

após a expressividade emocional. Talvez porque o terapeuta já tenha abordado 

“emoções” enquanto antecedente, ele não o faz imediatamente após. Quando ele não o 

faz enquanto antecedente, há uma maior probabilidade de fazê-lo (abordar diretamente 
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as emoções do cliente – DIR) nas falas imediatamente posteriores à expressividade 

emocional do cliente. 

Os dados mostram que terapeutas comportamentais “trabalham” com emoções nas 

sessões de psicoterapia e que em 46% das vezes em que o fazem, abordam diretamente 

o sentimento/emoção do cliente.  

Figura 27. Falas do terapeuta imediatamente após o marcador de EE e que pertencem à categoria DIR. 
(aborda diretamente a emoção). 

A subcategoria mais freqüente dentro da categoria “Aborda diretamente” foi a 

DIR.Info. (‘solicitação de informação’) – 37%-, seguida da DIR.Min. (verbalizações 

mínimas do terapeuta ou repetição do sentimento relatado pelo cliente) –20% - e 

DIR.Compr. (terapeuta compreende, entende ou demonstra empatia) – 10%. As 

subcategorias DIR.Exp. (terapeuta expressa emoção) e DIR.Perg. (terapeuta pergunta o 

que o cliente sentiu) não tiveram incidência imediatamente após o marcador de 

expressão emocional. 

Verbalizações mínimas do terapeuta (categoria DIR.Min.) muitas vezes têm 

função de investigação. Desta forma, a porcentagem de falas do terapeuta de caráter 

investigatório se tornou ainda mais evidente, sendo de 57% (somatória de DIR.Info. - 

37% + DIR.Min. – 20%). 

No Decorrer Do Episódio Emocional 

As falas do terapeuta que foram classificadas como “falas que ocorrem no 

decorrer do Episódio Emocional”, como o nome diz, eram as que ocorriam no decorrer 
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do Episódio Emocional, menos as falas “antecedentes” e “imediatamente após” do 

terapeuta. O número mínimo de falas do terapeuta que eram agrupadas neste momento 

de análise era de três, podendo variar para quantidades maiores. Dentro dos trechos “no 

decorrer do Episódio Emocional”, foram consideradas todas as falas dos terapeutas.  

Os dados desta análise permitem identificar que 96% (cat. DIR. 24% + cat. 

INDIR. 72%) das falas dos terapeutas que ocorrem no decorrer do episódio emocional 

de alguma forma estão relacionadas à expressão emocional ou emoção relatada pelo 

cliente.  

A categoria DIR. obteve uma incidência de 24% e teve como subcategorias mais 

freqüentes a categoria DIR.Info (‘solicitação de informação’), DIR.Confr. (confronta), 

DIR.Anal. (analisa), e menos freqüentes as categorias DIR.Perg. (pergunta o que o 

cliente sentiu), DIR.Apr. (aprovação) e DIR.Exp. (expressa emoção), com 

respectivamente 26%, 16%, 16% 4%, 2% e 1%. 

Figura 28. Falas do terapeuta que pertencem à categoria DIR. e ocorreram no decorrer do Episódio 
Emocional. 

As falas categorizadas que pertenciam à categoria “NÃO” (terapeuta não aborda 

emoções/sentimentos que o cliente relatou) somaram 4%. Desta forma, pode-se dizer 

que dificilmente o terapeuta “não aborda” as emoções e sentimentos dos clientes. 

Quando eventualmente isso ocorre, o mais comum é o terapeuta abordar outro aspecto 

da fala do cliente (que não a emoção/sentimento). É pouco freqüente o comportamento 

do terapeuta de mudar de assunto logo após o cliente relatar sentimento/emoção. 
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 Análise geral de todas as falas dos terapeutas 

Comparando os três momentos analisados dos Episódios Emocionais (EE) – (1) 

Antecedentes a expressão emocional do cliente, (2) imediatamente após a expressão 

emocional e (3) no decorrer do Episódio Emocional, é possível observar grandes 

diferenças nas porcentagens das falas dos terapeutas, nas subcategorias DIR. (terapeuta 

aborda diretamente emoção do cliente). 

Pedir informação (DIR.Info + DIR.Min) mostrou-se muito mais presente no 

segundo momento (imediatamente após a expressão emocional do cliente) do que nas 

falas antecedentes e nas que aconteciam no decorrer do EE. Isso pode indicar que logo 

após o cliente expressar/relatar emoção/sentimento, o terapeuta passa a “se dedicar” a 

descobrir e coletar informações sobre as emoções relatadas. Num terceiro momento 

(falas do T que ocorriam no decorrer do EE), o terapeuta ainda solicita informações 

(DIRInfo + DIR.Min.), mas ele passa também a fazer outros tipos de intervenção, uma 

vez que há um aumento na freqüência de outras categorias. 

Um fator que parece estar bastante presente é que esses terapeutas abordam as 

emoções/sentimentos dos clientes. Como se pode observar nas sessões analisadas, na 

maioria dos casos a emoção parece não ser enfocada diretamente pelo terapeuta 

comportamental. Quando o é, as falas dos terapeutas parecem ter um caráter de 

investigação. Esses dados estão de acordo com a literatura. Banaco (1999) afirmou que 

as emoções/sentimentos (ou investigação) geralmente não deveriam ser o objetivo final 

da psicoterapia. A investigação desses encobertos é de grande relevância e tem seus 

méritos, mas o terapeuta comportamental não pode se pautar nelas para planejar a 

intervenção. 

As respostas às perguntas formuladas pela pesquisa de Brandão (2003) são: 

Terapeutas comportamentais evocam sentimentos/emoções nas sessões? Como? 
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Terapeutas comportamentais evocam sentimentos e emoções de seus clientes 

durante as sessões, seja de forma direta (perguntando o que o cliente sentiu, pedindo 

para o cliente descrever o sentimento, nomeando, etc.) ou de forma indireta (abordando 

assuntos ou situações que possivelmente geraram algum tipo de emoção/sentimento ou 

descrevendo contingências aversivas para o cliente, etc.). Esta informação reafirma o 

posicionamento de que analistas do comportamento abordam emoções e sentimentos 

dos clientes. Também reafirma o reconhecimento por parte desses terapeutas da 

importância das emoções/sentimentos no processo terapêutico, isso porque além de não 

ignorar, terapeutas os evocam, ou seja, não apenas respondem a eles, mas os investigam. 

A forma mais freqüente que os terapeutas usam para evocar emoções é a forma 

indireta. Esta informação está de acordo com a visão Behaviorista Radical na medida 

em que, tendo em vista as emoções/sentimentos como meio e não como fim numa 

terapia (Banaco, 1999), a investigação indireta talvez traga mais informações a respeito 

das contingências controladoras do comportamento do cliente.  

Como terapeutas comportamentais se comportam frente à expressão verbal de 

emoções/sentimentos? 

Assim como as falas dos terapeutas que possivelmente evocaram 

emoções/sentimentos dos clientes, as falas dos terapeutas após a expressão emocional 

do cliente remetiam de alguma forma a essas emoções/ sentimentos.  

Logo após a fala do cliente que continha uma expressão de emoção/sentimento, os 

terapeutas freqüentemente abordavam este tema de forma mais direta e iam 

seqüencialmente diminuindo o número de falas diretas sobre emoções/sentimentos e 

aumentando a porcentagem das falas indiretamente relacionadas à emoção/sentimentos. 

A porcentagem de falas do terapeuta que poderiam ser consideradas negligentes 

em relação à emoção/sentimento do cliente obteve a porcentagem máxima de 5%. Ou 



 

153 
 

seja, em pelo menos 95% das vezes em que o cliente relatou emoção/sentimento, esta 

foi de alguma forma abordada pelo terapeuta. 

Outro aspecto importante foi a semelhança de padrões dos três terapeutas, que, 

embora sejam norteados por uma mesma filosofia dentro da psicologia comportamental, 

possuem suas individualidades, como história de vida e história de formação, entre 

outros, e, ainda clientes diferentes (queixas diferentes, histórias de vida diferentes, etc.). 

Mas ainda assim, a análise das sessões dos terapeutas permitiu verificar que há vários 

pontos em comum, principalmente no que diz respeito à categorização das falas. Esses 

aspectos podem indicar que eles, apesar de terem padrões de comportamentos 

diferentes, correspondem à filosofia Behaviorista Radical, no sentido de “trabalhar” 

com os comportamentos encobertos dos clientes. 

 
5.1.8. ‘Solicitação de informação’ como antecedente de Episódios Emocionais 

na Pesquisa de Taccola (2007) 

 Taccola (2007) usou a mesma unidade de análise que Brandão (2003), o 

Episódio Emocional. Por meio de sua análise de ocorrências espontâneas ou não da 

expressão emocional do cliente verificou que por volta de 30% das expressões 

emocionais do cliente ocorrem após perguntas do terapeuta, como pode ser visto nas 

Figuras 29 e 30.   

 
Figura 29. Porcentagem média de 
ocorrências de Episódios Emocionais 
Espontâneos e não Espontâneos. 

Figura 30. Porcentagem média da 
duração de Episódios Emocionais 
Espontâneos e não Espontâneos.  
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De certa forma confirmou os dados de Brandão (2003) de que o terapeuta 

trabalha com emoções, no sentido de solicitá-las, ou seja, enquanto antecedente da 

expressão emocional. Até o porcentual de ‘solicitação de informação’ enquanto 

antecedente foi similar. O percentual de Dir. Info. foi de 26% e de Dir. Perg. 14%, 

totalizando 40% de ‘solicitação de informação’. 

5.2. DISCUSSÃO SOBRE ‘SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO’ 

A ‘Solicitação de Informação’ é uma categoria presente em todos os sistemas de 

categorização de comportamentos de terapeutas tendo definições semelhantes, tornando 

os dados obtidos por diferentes pesquisas usando diferentes sistemas de categorização 

bastante comparáveis entre si. 

‘Solicitação de informação’ pode ter duas funções principais, a de clarificar 

(tornar mais clara uma resposta do cliente) e a de explorar pensamentos e sentimentos. 

‘Solicitação de reflexão’, considerada uma subcategoria de ‘solicitação de informação’ 

é mais do que solicitar descrição de pensamentos e sentimentos, é solicitar o 

estabelecimento de relações e a análise dos eventos em discussão. É necessário levar em 

conta que a ‘Solicitação de Informação’ nem sempre ocorre na forma de uma pergunta e 

nem toda pergunta é uma ‘Solicitação de Informação’.  

Entretanto, os dados da pesquisa de Del Prette (2006) mostraram que existem 

diferentes funções de ‘solicitação de informação’ que pertencem tanto à própria 

categoria, como funções que eram de outras categorias. Quando o terapeuta faz 

perguntas sobre temas triviais, com o objetivo de manter a interação por meio do 

diálogo, demonstração de interesse pela criança e/ou atividade, verificação de 

preferências de objetos e assuntos e ainda permitir que a criança demonstre seus 

conhecimentos, mantendo-a envolvida na atividade, a função destas perguntas está mais 

próxima da definição da categoria ‘empatia’. Recomendações podem ser dadas na forma 
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de pergunta. Da mesma forma, Del Prette (2006) encontrou que discordâncias podem 

assumir a forma interrogativa. Portanto, é necessário que o leitor de estudos de análise 

de sessões de psicoterapia esteja atento à possibilidade de perguntas com funções de 

outras categorias estarem inflacionando o valor obtido. 

‘Solicitação de informação’, no banco de dados, se apresentou como uma 

categoria com freqüência relativa bastante alta. A média das porcentagens nas 17 

pesquisas do banco de dados foi 32%, variando de 10 a 55%. No início da terapia, os 

terapeutas, conforme se poderia esperar, fazem mais perguntas. Da primeira à quarta 

sessão a porcentagem média de ‘solicitação de informação’ foi igual ou superior a 40%. 

Da Sessão 5 até a sétima essa porcentagem foi diminuindo até alcançar um patamar de 

20 a 27% que se manteve da sétima à nonagésima primeira sessão.  

Os dados agrupados no banco de dados indicaram que ‘solicitar informações’ é 

inversamente proporcional ao tempo de experiência do terapeuta: quanto mais 

experiente o terapeuta, menor proporção de perguntas em relação a outras formas de 

intervenção, tanto nas sessões iniciais quanto no decorrer da terapia. Na primeira sessão 

os terapeutas experientes solicitaram, em média, 30% de informações. A partir da 

segunda sessão essa porcentagem situou-se entre 10 e 20%. Nas seis primeiras sessões 

dos terapeutas com menos de cinco anos de experiência ‘solicitação de informação’ 

flutuou entre 35 e 45%. Da sétima à 46ª sessão ficou na faixa dos 25 a 35%. Nas cinco 

primeiras sessões dos terapeutas em formação ‘solicitação de informação’ flutuou entre 

50 e 63%. Da sexta em diante as porcentagens flutuaram de 30 a 40%.  

O tipo de pergunta que terapeutas analítico-comportamentais deveriam priorizar 

foi explicitado nas pesquisas de Ireno (2007) e de Ulian (2007). As informações que 

deveriam ser coletadas são aquelas que permitem identificar respostas que serão alvo da 

intervenção devendo conter a investigação da queixa, operacionalização de 
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comportamentos problema inclusive suas dimensões e investigação da presença de 

comportamentos adequados. Os terapeutas devem também coletar dados pessoais e 

familiares, sobre o estado de saúde e medicação e a existência de tratamentos anteriores.  

As perguntas devem incluir também as que permitem identificar antecedentes e 

história de vida relevante. Os antecedentes a serem investigados incluem estímulos 

discriminativos, condicionais, contextuais, além de regras, auto-regras e operações 

estabelecedoras. A coleta de dados abrange ainda a identificação de conseqüentes 

imediatos e dados relevantes da história de vida.  

A pergunta realizada pelo terapeuta não é forte determinante para a informação 

que o cliente fornece. Essa foi a principal contribuição da pesquisa de Martins (1999). 

As informações prestadas podem se seguir a diferentes modalidades de perguntas não 

tendo necessariamente correspondência direta com aquilo que foi perguntado. Por 

exemplo, após uma pergunta do tipo “sim ou não” o cliente responde “sim ou não” em 

apenas 15% dos casos. A pergunta do tipo “sim ou não” produz praticamente todos os 

tipos de respostas possíveis identificadas por Martins (1999).  

A formulação de perguntas pelo terapeuta está sob controle de antecedentes 

presentes na sessão. Del Prette (2006) mostrou que diferentes atividades com crianças 

favorecem diferencialmente a formulação de perguntas pelo terapeuta. Em sua pesquisa, 

quando a atividade era uma conversa sobre a brincadeira em curso, o terapeuta fazia 

bem menos perguntas do que em outras modalidades de interação. Mais pergunts eram 

feitas enquanto ocorria uma brincadeira paralela. Atividades de fantasia também 

evocaram bastantes perguntas do terapeuta indicando ser esta uma boa estratégia para 

conhecer melhor pensamentos e sentimentos da criança.  

Na psicoterapia com adultos diferentes temas abordados também favorecem 

diferencialmente a formulação de perguntas pelo terapeuta. A pesquisa de Yano (2003) 
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também indicou que a modalidade de tratamento teve influência sobre o comportamento 

de perguntar do terapeuta. Quando o tratamento era padronizado e com duração pré-

determinada, o terapeuta formulou mais perguntas sobre temas relativos à queixa 

principal - transtorno do pânico - do que sobre outros temas. Essa diferença não ocorreu 

quando o tratamento era individualizado e sem duração definida.  

Foi observado menor número de perguntas sobre o tema que era 

espontaneamente mais abordado pelo cliente e que os temas que mais propiciaram 

perguntas estavam relacionados aos objetivos da terapia na pesquisa de Taccola (2007), 

indicando serem as perguntas uma estratégia terapêutica de modelagem de 

comportamentos alvo. Na pesquisa de Taccola (2007) também houve diferenças na 

proporção de ‘solicitação de informação’ em relação aos sentimentos. O sentimento que 

foi evocado por menor quantidade de perguntas foi o de tristeza, e o que foi evocado por 

maior proporção de perguntas foi o de raiva.  

Assim, pode-se concluir que o terapeuta pergunta diferencialmente de acordo 

com atividade (Del Prette, 2006), tema (Taccola, 2007 e Yano, 2003) e sentimentos 

abordados (Taccola, 2007).  

Além da função de coleta de dados, perguntas são formas de intervenção 

terapêutica, conforme discutido por Brandão (2003). Uma delas é a de promover auto-

observação. Outra função é a de promover uma boa relação terapêutica ao demonstrar 

interesse por meio de perguntas. Perguntas podem, ainda, ter a função de bloqueio de 

esquiva, como quando o terapeuta pergunta “Existe alguma coisa que você está evitando 

falar ou pensar, neste momento?” 

O terapeuta analítico-comportamental solicita informações sobre sentimentos e 

emoções de seus clientes e quando investiga a emoção ou mesmo tenta relacioná-la com 
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eventos ambientais, aumenta a probabilidade de o cliente relatá-la, confirmá-la ou negá-

la, de acordo com os resultados da pesquisa de Brandão (2003).  

Pedir informação mostrou-se muito mais presente imediatamente após a 

expressão emocional do cliente do que nas falas antecedentes e nas que aconteciam em 

seguida, indicando que os terapeutas da pesquisa de Brandão (2003) respondiam a 

expressões emocionais, mas as evocavam menos. A forma mais freqüente que os 

terapeutas usaram para evocar emoções foi indireta. Esta informação está de acordo 

com a visão Behaviorista Radical na medida em que, tendo em vista as 

emoções/sentimentos como meio e não como fim numa terapia (Banaco, 1999), a 

investigação indireta talvez traga mais informações a respeito das contingências 

controladoras do comportamento do cliente.  

Taccola (2007) também verificou que parte das expressões emocionais do 

cliente ocorre após perguntas do terapeuta, dando suporte aos dados de Brandão (2003) 

de que o terapeuta trabalha com emoções, no sentido de solicitá-las, ou seja, enquanto 

antecedente da expressão emocional.  
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6. ESTUDO 4 - RECOMENDAÇÃO OU ORIENTAÇÃO1213 

6.1. INTRODUÇÃO DO ESTUDO 4 

Uma das grandes contribuições de Skinner (J. Michael, comunicação pessoal, 3 

de abril de 1978) foi a distinção entre comportamentos modelados por contingências e 

comportamentos governados por regras ou, conforme Catania (1998/1999), 

comportamentos governados verbalmente. O comportamento modelado por 

contingências é aquele modelado e mantido diretamente por conseqüências 

relativamente imediatas. Já o comportamento governado por regras depende do 

comportamento verbal de outra pessoa (o falante), ou seja, está sob controle de 

antecedentes verbais que descrevem contingências (Baum, 1994/1999).  

 Skinner (1974/1982) definiu como regra o estímulo discriminativo verbal que 

descreve uma contingência. O enunciado de regras tem a vantagem de poder substituir o 

procedimento de modelagem de uma resposta em seres humanos. Mas há diferenças 

importantes entre o comportamento governado por regras e o modelado por 

contingências. Skinner (1974/1982) descreveu essas diferenças em seu livro Sobre o 

Behaviorismo (pp. 109-111): 

• Quanto à velocidade de aprendizagem, regras podem ser aprendidas mais 

rapidamente que o comportamento modelado pelas contingências que as regras 

descrevem; 

• Regras tornam mais fácil o aproveitamento de semelhanças entre contingências, 

enquanto o processo de generalização pode prover uma resposta fraca; 

• Regras têm valor quando as contingências são complexas, pouco claras ou quando 

não são muito efetivas, enquanto o comportamento modelado por contingências 
                                                        
12 A introdução é uma adaptação de: Meyer, S. B. (2005). Regras e auto-regras no laboratório e na clínica. 
Em J. Abreu-Rodrigues & M. C. Ribeiro (Orgs.). Análise do comportamento: pesquisa, teoria e 
aplicação. Porto Alegre: Artmed. 
13 Recomendação é o termo usado no sistema de Zamignani e Meyer (2007a). Orientação é o termo usado 
por Meyer e Donadone (2002), e Donadone (2004, 2009). 
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demanda maior tempo de aprendizagem, ou pode nem mesmo ser aprendido sob tais 

contingências; 

• Por meio das regras - da gramática e do dicionário - é possível aprender um novo 

idioma quando o indivíduo não foi exposto a uma comunidade verbal adequada, 

necessária para modelar a fala correta; 

• A pessoa que segue instruções acata conselhos, atende advertências ou obedece a 

regras ou leis, não se comporta da mesma maneira que aquela que foi exposta 

diretamente às contingências, porque a descrição de contingências nunca é completa 

ou exata (usualmente ela é simplificada para poder ser ensinada e compreendida 

mais facilmente) e as contingências que sustentam o comportamento descrito 

raramente se mantêm de forma perfeita; 

• Os sentimentos associados ao comportamento governado por regras também são 

diferentes dos sentimentos associados ao comportamento modelado por 

contingências (mas os sentimentos não explicam as diferenças entre esses 

comportamentos). Há diversas ocasiões em que o sentimento associado ao 

seguimento de regras é apenas o de medo de punição enquanto aquele associado ao 

comportamento modelado pelas contingências consiste em alegria e em entusiasmo.  

• O controle exercido por orientações, conselhos, regras e leis é evidente, não é sutil; 

já o controle pelas contingências é bem menos evidente. Nesta última forma de 

controle é comum que a comunidade considere que o indivíduo tenha maior 

contribuição pessoal e mérito interno. Fazer o bem porque recebe o reforço social 

por ter feito o bem é considerado mais virtuoso do que fazer o bem porque a lei 

assim o determina. Já o indivíduo que realiza uma obra planejada pode sofrer das 

reservas associadas aos comportamentos emitidos de forma calculada. 
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Skinner (1974/1982) analisou diversas formas de regras: a ordem descreve um 

ato e implica uma conseqüência aversiva; no aviso, as conseqüências aversivas não são 

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

implica conseqüências positivamente reforçadoras que não foram ideadas pelo 

conselheiro. Orientações englobam ordens, avisos e conselhos, sendo sua descrição 

abrangente: orientações descrevem o comportamento a ser executado e expõem ou 

implicam conseqüências.  

Depois de Skinner ter feito a distinção entre comportamento governado por 

regras e comportamento modelado por contingências, Hayes, em conjunto com outros 

pesquisadores (e.g., Hayes & Ju, 1998; Hayes, Zettle, & Rosenfarb, 1989), fez uma 

nova distinção entre tipos de comportamentos governados por regra, destacando-se: 

aquiescência (em inglês pliance) e rastreamento (em inglês tracking). Um 

comportamento aquiescente seria aquele que essencialmente depende de contingências 

sociais (o reforço é contingente diretamente ao comportamento de fazer o que a regra 

diz); um comportamento de rastreamento depende essencialmente de correspondência 

entre a regra e os eventos ambientais. Uma norma, uma lei ou um costume controlam 

comportamentos de aquiescer; uma instrução ou uma descrição de um trajeto controlam 

comportamentos de rastrear. Ou seja, as conseqüências que mantêm o comportamento 

governado por regras são de dois tipos: a obediência à regra (aquiescência) é mantida 

por contingências sociais; a execução do comportamento especificado pela regra 

(rastreamento) é, em geral, um desempenho motor modelado por contingências naturais 

(Matos, 2001).  

 Seres humanos não apenas seguem regras apresentadas por outros como também 

formulam e seguem suas próprias regras. Quando estas são formuladas ou reformuladas 

pelo indivíduo cujo comportamento elas passam a controlar, dizemos que são auto-
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regras. Neste caso, uma parte do repertório do indivíduo afeta outra parte deste 

repertório. As auto-regras podem ser explicitadas publicamente ou podem ocorrer de 

forma encoberta quando o indivíduo pensa (Jonas, 1997).  

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. 

Serão abordadas as contribuições da pesquisa básica para a clínica, serão analisadas 

algumas contribuições da pesquisa clínica a respeito do uso de regras, conselhos e 

intervenções chamadas diretivas, incluindo os problemas de adesão ao tratamento e a 

chamada resistência em psicoterapia, e será discutido qual processo de mudança – por 

regras ou por modelagem pelas contingências – pode ser considerado responsável pelas 

mudanças clínicas. 

6.1.1. Contribuições da pesquisa básica 

Pesquisas básicas têm confirmado que regras facilitam a aquisição de novos 

comportamentos, principalmente quando as contingências são complexas, imprecisas ou 

aversivas. Entretanto, um dos resultados mais salientes destas pesquisas tem sido a 

constatação de que regras podem produzir redução na sensibilidade comportamental às 

contingências (Madden, Chase & Joyce, 1998, citados em Abreu-Rodrigues & Sanabio, 

2004). 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 às contingências. 

Este 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 ou discrepantes com os esquemas de reforçamento em vigor. 

Tipicamente, quando há discrepância, os participantes apresentam desempenhos em 



 

163 
 

acordo com as instruções recebidas e insensíveis aos esquemas de reforçamento (Abreu-

Rodrigues & Sanabio, 2004).  

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 revistos 

por Abreu-Rodrigues e Sanabio (2004). Um destes aspectos é a extensão com que os 

comportamentos gerados pela instrução entram em contato com a discrepância entre 

instrução e contingência atual. As autoras descreveram um experimento realizado por 

Galizio, em 1979, em que havia uma condição segundo a qual seguir as instruções não 

permitiria contato com a discrepância instruções-contingência e outra condição segundo 

a qual este contato ocorreria. A conclusão desse autor foi de 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. Outros estudos constataram o mesmo fenômeno (Buskist & Miller, 

1986; Hayes, Brownstein, Zettle, Rosenfarb, & Korn, 1986, Experimento 1, citados em 

Abreu-Rodrigues & Sanabio, 2004). 

Um segundo aspecto considerado por Abreu-Rodrigues e Sanabio (2004) ao 

analisarem a insensibilidade às contingências no comportamento governado por regras, 

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. 
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A variabilidade comportamental é outro aspecto que afeta a sensibilidade às 

contingências. No estudo de LeFrancois, Chase e Joyce (1988), descrito por Abreu-

Rodrigues e Sanabio (2004), os participantes que foram expostos a apenas uma 

instrução e 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 em 

termos da 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 & Sanabio, 2004), 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 sido 

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. 

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 (2004), os 

participantes foram submetidos a uma condição experimental de seguimento de 

instrução falsa (que não descreviam 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 

esta história prévia.  
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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 et al., 1986, citados em Abreu-Rodrigues e Sanabio, 2004).  

Uma descrição não experimental dos efeitos da história de vida foi apresentada 

por Matos (2001): quando uma pessoa é “deixada à vontade” ou é criada mais 

livremente “para se defender por si mesma”, ela desenvolve estratégias para discriminar 

mais rapidamente as contingências importantes para sua sobrevivência e, também, para 

discriminar mudanças nessas contingências. Uma pessoa a quem sempre foi dito o que 

fazer, a quem não foi dada a chance de entrar em contato com as contingências naturais, 

senão com suas descrições, torna-se especialmente dependente de contingências sociais, 

de regras sobre como agir. Se um indivíduo obedece sempre a instruções, as 

contingências naturais nunca terão oportunidade de atuar sobre seu comportamento. Se 

ele obedece a instruções, conseqüências agradáveis (sociais e naturais) podem ocorrer e 

conseqüências aversivas são evitadas; se as desobedece, conseqüências aversivas 

ocorrem, o que contribui para aumentar o controle pela regra.  

A sensibilidade poderia ser ainda, influenciada pelo grau de discriminabilidade 

das contingências em vigor. No estudo realizado em 1995, por Newman e 

colaboradores, citado por Abreu-Rodrigues e Sanabio (2004), os esquemas de 

reforçamento intermitente geraram insensibilidade, ao passo que o esquema de 

reforçamento contínuo produziu um desempenho sensível, havendo relação direta entre 

seguir instruções e densidade de reforços. Esse resultado poderia ser explicado pelo fato 

de que esquemas intermitentes são mais dificilmente discrimináveis do que esquemas 

contínuos. 
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Conclusões similares sobre o grau de discriminabilidade das contingências 

foram apresentadas por Matos (2001): quando as regras são ambíguas, mas as 

contingências são simples, fáceis de serem discriminadas, as pessoas passam a agir de 

acordo com tais contingências; mas se 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 a partir de suas experiências passadas com situações semelhantes.  

Estudos sobre controle verbal investigaram não somente os efeitos de estímulos 

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

próprio indivíduo, sobre seu comportamento não verbal, ou seja, têm sido estudados os 

efeitos de auto-instruções. Uma das formas de estudá-las é verificar se há 

correspondência entre os comportamentos verbais e não verbais da mesma pessoa. Para 

conduzir tais estudos, participantes são expostos a um dado esquema de reforçamento e, 

durante ou após a sessão experimental, são questionados acerca de seus desempenhos 

não verbais. Quando ocorre correspondência entre relato e desempenho não verbal, é 

comum a conclusão (apesar de questionável) de que o desempenho do participante 

estava sob o controle de auto-instruções formuladas durante o experimento (Abreu-

Rodrigues & Sanabio, 2004). 

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 múltiplo de razão (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 relatos foram modelados, houve correspondência entre 
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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 o observado no 

estudo de Catania et al. (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 (Cerutti, 1991; Torgrud & Holborn, 

1990, citados por Abreu-Rodrigues & Sanabio, 2004). 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, 2004).  

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, a 

ação correspondente é observada; no caso de uma história de reforçamento de ausência 

de correspondência, o reforçamento de um relato pode não ser acompanhado de uma 

ação correspondente (Amorim, 2001, citado em Abreu-Rodrigues & Sanabio, 2004).  

Uma comparação entre instruções, auto-instruções e ausência de instruções foi 

efetuada no estudo de Rosenfarb, Newland, Brannon e Howey (1992), relatado por 

Abreu-Rodrigues e Sanabio (2004). Neste, três grupos foram formados: no grupo “auto-

instruções” os participantes eram solicitados a relatar a melhor forma de obter reforços; 

no grupo “instruções externas” eram apresentados os relatos gerados pelo primeiro 

grupo; e no grupo “sem instruções”, os participantes nem foram solicitados a emitir 
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relatos e nem 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”, mas após uma fase de extinção, o 

grupo “sem instrução” apresentou maior redução de respostas do que os outros dois 

grupos. Os autores concluíram que (a) auto-instruções e instruções externas facilitam o 

controle exercido por contingências complexas; (b) instruções e auto-instruções 

retardam o processo de extinção, ou seja, reduzem sensibilidade à mudança; e (c) a 

formulação de instruções não é condição necessária para que as contingências exerçam 

controle sobre o comportamento. Quanto à comparação entre instruções e auto-

instruções, a conclusão foi de que seus efeitos são funcionalmente equivalentes, sendo 

ambas mantidas por reforçamento da comunidade verbal.  

É importante considerar que quando há correspondência entre auto-relato e 

desempenho não verbal é difícil afirmar se o desempenho não verbal está sendo 

controlado pelo relato ou se as mesmas contingências controlam tanto a ação quanto a 

descrição da ação, sem que o relato participe da determinação da ação. É necessário 

cautela ao interpretar relações entre eventos privados e públicos. Algumas relações são 

possíveis (Abreu-Rodrigues & Sanabio, 2001): (a) um evento ambiental observável 

produz o comportamento privado (neste caso a auto-regra) e este, por meio de suas 

funções de estímulo, influencia o comportamento público (neste caso o desempenho não 

verbal); (b) o comportamento público é afetado diretamente pelo evento ambiental, mas 

também é influenciado pelo comportamento privado produzido pelo mesmo evento 

ambiental; e (c) o evento ambiental gera tanto o comportamento privado quanto o 

comportamento público, mas não há relação entre esses dois comportamentos.  

Outra consideração a ser levada em conta é de que os relatos podem não ser tatos 

puros (Skinner, 1957), ou seja, não ser determinados apenas pelos estímulos que 
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descrevem, mas também por outras variáveis ambientais. O relato de encobertos pode 

ser, por exemplo, uma forma de exprimir 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 

(2004), 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), o número de estímulos de 

comparação (Critchfield, 1993) e uma história de punição (Sanabio, 2000). 

Uma análise das contribuições da pesquisa básica indica que a insensibilidade às 

contingências de reforçamento não é efeito inevitável do seguimento de regras. Deve ser 

levada em consideração a densidade de reforços, o grau de contato com a discrepância 

entre instruções e contingências e o grau de discriminabilidade da contingência em 

vigor; a história de vida do indivíduo e o grau de variabilidade comportamental; o tipo 

de regra - se é modelada ou instruída e se descreve desempenho específico ou se é vaga.  

6.1.2. Regras e psicoterapia 

Na maioria das terapias em consultório com adultos o terapeuta não tem controle 

direto sobre as contingências em vigor fora da sessão terapêutica, sendo a intervenção 

baseada em “conversas”. É, porém, essa conversa durante a sessão que ajuda o cliente a 

lidar com problemas enfrentados fora dali, no dia a dia (Kohlenberg, Tsai, & Dougher, 

1993). O entendimento dos processos de mudança contemplados em terapia pode ser 

auxiliado pelo conceito de controle por regras.  

No livro Recent Issues in the Analysis of Behavior (Questões Recentes na 

Análise Comportamental), Skinner (1989) afirmou que terapeutas comportamentais, ao 

invés de organizarem novas contingências de reforçamento – tal como pode ser feito na 

escola, lar, local de trabalho ou hospital –, fornecem conselhos na forma de ordens ou 
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descrição de contingências, ou seja, emitem regras. Também os terapeutas 

comportamentais cognitivos (e.g., Beck & Freeman, 1990/1993) descrevem sua própria 

atuação como diretiva, por exemplo, ao instruir seus clientes a realizar diversas 

atividades fora do consultório. Matos (2001) analisou, de maneira similar, que a 

habilidade de lidar com o comportamento humano verbal é a grande arma dos 

terapeutas e a garantia de sucesso de suas práticas. Quando os terapeutas orientam seus 

clientes a respeito de algo, estão muitas vezes verbalizando regras, as quais podem ou 

não ser seguidas. 

Entretanto, há debates sobre quais são os mecanismos 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 sido 

questionado se mudanças comportamentais produzidas pela terapia são modeladas por 

contingências da relação terapêutica ou são governadas por novas regras produzidas na 

terapia (Meyer, 2001; Meyer & Vermes, 2001).  

Atualmente, a importância da relação terapêutica é um consenso para os 

terapeutas comportamentais, porém há diferenças quanto ao papel desempenhado por 

esta (Raue & Goldfried, 1994). Por um lado, alguns autores vêem o vínculo terapêutico 

como um meio para facilitar outros aspectos importantes do processo de mudança, o 

que levaria a um maior engajamento na terapia (Rangé, 1995; Shinohara, 2000). Por 

exemplo, para Cahill, Carrigan e Evans (1998), à medida que a relação se desenvolve e 

a terapia entra numa fase de tratamento mais ativa, uma boa relação terapeuta-cliente 

torna o terapeuta mais eficaz, como um estímulo reforçador, e mais diretivo, o que, por 

sua vez, permitiria ao terapeuta ser consideravelmente mais influente em encorajar o 

cliente a tentar novas formas de pensamento e ação. Por outro lado, há autores que 

atribuem ao relacionamento que ocorre em terapia o principal mecanismo de mudança 
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do cliente. Para estes terapeutas comportamentais, a relação terapêutica é uma 

oportunidade para o cliente emitir comportamentos que lhe têm trazido problemas e, a 

partir da interação com o terapeuta, aprender formas mais efetivas de respostas, ou seja, 

o comportamento seria modelado pelas contingências da relação terapêutica mais do 

que governado por novas regras (Follette, Naugle, & Callaghan, 1996; Kohlenberg & 

Tsai, 1991/2001; Rosenfarb, 1992). 

Processos psicoterápicos aparentemente podem promover mudanças, quer por 

meio da alteração do controle por regras, quer da modelagem na relação terapêutica. O 

mais provável é que os dois tipos de procedimentos estejam envolvidos nos processos 

de mudança, em proporções diferentes, conforme o terapeuta e o cliente. A pesquisa de 

Zamignani (2001) fornece apoio à noção de que terapeutas comportamentais podem 

usar, para promover mudanças, tanto procedimentos de modelagem por conseqüências 

(reforçamento diferencial), quanto controle por regras (sugestão de alternativas de 

resposta para solução de problemas, proposta de atividade incompatível com a resposta-

queixa, recomendação de exposição e/ou prevenção de respostas, ensino de 

procedimentos, solicitação de coleta de dados ou recomendação para o cliente alterar 

pensamentos ou sentimentos). Foram comparados os desempenhos verbais de dois 

terapeutas analistas do comportamento atendendo um cliente com, e um sem, o 

diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Constatou-se que um dos 

terapeutas apresentou um percentual elevado de verbalizações de aprovação para ambos 

os clientes, apresentando verbalizações de aconselhamento praticamente só com o 

cliente com TOC, o qual tinha dificuldade em iniciar respostas de forma espontânea. Já 

o outro terapeuta apresentou predominantemente verbalizações de aconselhamento e 

explicação com ambos os clientes.  
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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). Dois grandes grupos de variáveis serão 

analisados a seguir: (a) a abordagem teórica e (b) história de vida do cliente. 

6.1.2.1. Abordagem Teórica  

Ao descrever diversas modalidades de terapia, autores como Frank e Frank 

(1993) e Garfield (1995) afirmam que as terapias comportamentais e cognitivas são 

diretivas e que nelas o terapeuta prescreve um programa terapêutico que compreende 

procedimentos específicos, guiando e encorajando os esforços do cliente nas sessões de 

tratamento e na vida diária. Por exemplo, terapeutas comportamentais podem dar 

instruções ao cliente de como relaxar, dar exercícios para serem praticados em casa, 

instruí-lo em como visualizar experiências particulares e ajudá-lo a construir uma 

hierarquia de situações temidas. 

O estudo de Ablon e Jones (2002) fornece alguns dados empíricos para essa 

concepção. Os autores utilizaram um instrumento de 100 itens e analisaram o processo 

de interação terapeuta-cliente em 58 sessões de terapia cognitivo-comportamental para 

indivíduos deprimidos. Segundo eles, alguns dos itens mais característicos desta forma 

de terapia (e que se relacionam ao controle por regras) foram: discussão freqüente sobre 

atividades e tarefas específicas para o cliente tentar fora da sessão, explicações e 

conselhos explícitos. Foi verificado que os clientes freqüentemente concordavam e 

aceitavam as colocações do terapeuta, não iniciavam muitos tópicos de conversa em 
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sessão, além de cumprir as solicitações feitas. A melhora foi associada, entre outros 

fatores, com a obediência, admiração ou aprovação apresentada pelos clientes em 

relação a seus terapeutas, desejo de maior proximidade e aceitação de suas intervenções 

sem ambivalência ou suspeita. É possível inferir que os procedimentos adotados 

funcionaram como regras e que seus efeitos foram obtidos por meio do reforçamento 

social fornecido pelo terapeuta. Esse efeito seria uma forma de comportamento 

aquiescente e não de rastreamento (Hayes & Ju, 1998), ou seja, mais controlado por 

aprovação social do terapeuta do que pelas contingências naturais (fora da sessão) do 

comportamento instruído. 

Já terapias psicodinâmicas consideram que dar sugestões não seria uma atuação 

psicoterapêutica evocativa ou que propicie descobertas, objetivos que seriam alcançados 

por meio da auto-exploração e busca de soluções pelo próprio cliente, estratégias que 

consideram mais intensas e desejáveis (Garfield, 1995). Corey (1983) afirmou ser 

freqüente haver clientes que, quando estão passando por um sofrimento, chegam à 

sessão de terapia buscando ou até exigindo um conselho inteligente para tomar uma 

decisão ou que o terapeuta resolva um problema por eles. Esse autor diz, no entanto, que 

a terapia não deve ser confundida com o ato de dar informação, orientação ou conselho. 

A tarefa do terapeuta consistiria em ajudar o cliente a descobrir suas próprias soluções e 

encontrar seu caminho, mas sem dizer como deveria fazê-lo. Miranda e Miranda (1993) 

descreveram a tarefa de orientar como o ato de avaliar com o cliente as alternativas de 

ações possíveis e facilitar a escolha de uma delas. À medida que o terapeuta atende, 

responde, personaliza e orienta, o cliente começa a comportar-se de modo a promover 

sua própria mudança. Isso quer dizer que, explorada sua situação insatisfatória e 

compreendidas as várias peças dessa situação, o cliente muitas vezes elabora sozinho 

seu plano de ação, sem ajuda direta do terapeuta.  
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Mas, mesmo terapeutas não comportamentais (Corey, 1983; Miranda & 

Miranda, 1993) consideram que há casos em que a orientação direta do terapeuta 

mostra-se necessária, por exemplo, quando o cliente não tem domínio da área, quando 

se encontra claramente em perigo de prejudicar-se (como na ameaça de suicídio) ou 

prejudicar outros, ou quando se vê por certo tempo incapacitado para fazer opções. 

Ainda assim, eles consideram que a decisão final sempre é do cliente. 

As afirmações de que o terapeuta se comporta de forma a fazer com que o 

cliente encontre novas formas de ação “sem ajuda direta” de Garfield (1995), Corey 

(1983) e de 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. Nesta forma de intervenção, o terapeuta 

modelaria o comportamento verbal do cliente em vez de instruí-lo diretamente. Com 

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

contingências, é responsável 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. 

6.1.2.2. História de Vida do Cliente 

Para Hayes, Kohlenberg e Melancon (1989), 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 e (d) no seguimento excessivo de regras. Para o entendimento dos problemas 
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no seguimento de regras é necessário analisar os controles envolvidos no aquiescer e no 

rastrear. Pelo menos cinco variáveis ou circunstâncias modulam o comportamento 

controlado por regras do tipo aquiescer de acordo com Zettle e Hayes (1982, citado em 

Matos, 2001): (a) a habilidade ou capacidade do agente social de monitorar o 

comportamento de seguir a regra; (b) a habilidade ou capacidade do agente social de 

realmente poder cumprir com as conseqüências previstas; (c) a importância das 

conseqüências previstas, ou a magnitude do reforço; (d) a história de confiabilidade do 

agente social; e (e) a importância das conseqüências previstas para outros 

comportamentos que não o de seguir a regra. Já a regra tipo rastreamento é afetada por 

variáveis que influenciam a concordância da regra aos eventos (por exemplo, sua 

clareza, sua precisão, o fato da regra ser completa ou incompleta), por variáveis que 

afetam a importância dessa concordância, das conseqüências existentes para outros 

comportamentos que não o instruído, e a importância ou magnitude da conseqüência 

prevista na regra. Ao contrário do aquiescer, o rastrear praticamente dispensa a figura 

do agente social (Matos, 2001).  

6.1.2.2.1. Problemas na formulação de auto-regras.  

 Formular auto-regras é um repertório importante, especialmente nos casos em 

que o comportamento gerador de problemas está sob um maior controle das 

contingências diretas e imediatas, como ocorre na impulsividade. Quando o repertório 

de seguimento de regras de uma pessoa não está bem desenvolvido, ela pode ser 

rotulada tanto como impulsiva quanto como preguiçosa, anti-social ou imoral (Hayes & 

Ju, 1998). De acordo com esses autores, auto-regras introduzem novas formas de 

regulação social propiciando maior resistência à extinção ou a conseqüências imediatas, 

e estas são características similares às do seguimento de regras enunciadas por outros.  
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 Desordens na formulação de auto-regras podem ocorrer pelo menos de duas for-

mas básicas: a pessoa pode falhar na formulação de regras quando seria vantajoso fazê-

lo e a pessoa 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 de regras apropriada, ou seja, ensinar o cliente a colocar seu 

comportamento verbal sob controle direto dos eventos vivenciados e de suas 

conseqüências naturais. 

6.1.2.2.2. Problemas nas regras formuladas pelo grupo.  

 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 proíba seus 

adeptos de procurar ajuda médica para doenças que ameacem a vida. Similarmente, uma 

cultura pode deixar de dar qualquer orientação verbal sobre tópicos importantes de 

saúde (Hayes et al., 1989). 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 naturais.  

6.1.2.2.3. Falha em seguir regras.  

Não é suficiente formular regras vantajosas. É preciso também aprender a 

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

regras, padrões desordenados de comportamento são prováveis. Em certas 

circunstâncias é desejável que regras compitam efetivamente com os efeitos destrutivos 

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

drogas!” tem a intenção de estabelecer insensibilidade comportamental a determinadas 
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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 et 

al., 1989). 

Algumas das técnicas usadas com pessoas com desordens de caráter ou 

impulsivas podem ser entendidas como tentativa de estabelecer um maior grau de 

seguimento de regras. Por exemplo, programas de tratamento em grupo para drogados 

são organizados em torno de regras de conduta claramente especificadas. A obediência 

às regras é promovida por meio de encontros em grupo, que enfocam o sucesso e as 

infrações dos membros do grupo. Esse controle social intenso pode ser entendido como 

uma tentativa de estabelecer aquiescência em relação às regras do programa. 

Contingências sociais fortes e consistentes são dadas para o seguimento de ordens, 

possivelmente com a esperança de que surja um maior grau de insensibilidade a 

conseqüências indesejáveis e imediatas (Hayes et al., 1989). A adesão às regras também 

é freqüentemente conseguida com procedimentos similares em programas para 

emagrecimento, como o dos Vigilantes do Peso, e nos grupos anônimos, como o dos 

Alcoólatras Anônimos.  

Uma falha importante de seguimento de regras, que afeta o resultado de 

psicoterapias, é a chamada “resistência” do cliente. Alguns indivíduos que procuram 

ajuda profissional das mais diversas formas de psicoterapia rejeitam as orientações 

dadas por seus terapeutas. Estes clientes têm sido designados por terapeutas como 

opositores, reacionários, não cumpridores, intratáveis, não motivados, resistentes. O 
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comportamento resistente e o colaborador podem ter vários determinantes. Um deles é a 

diretividade do terapeuta (incluindo conselhos, perguntas, interpretações, apoio). 

Beutler, Moleiro e Talebi (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 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 da 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; 
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(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 de 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.  

6.1.2.2.4. Seguimento excessivo de regras.  

Quando a formulação e/ou seguimento de regras é muito forte, o comportamento 

pode ser descrito como obsessivo, ansioso, dependente, insensível ou rígido. Nestes 

casos o ensino de formulação de regras ou o aumento da insensibilidade às 

contingências diretas podem piorar o problema. Diminuir ou evitar o controle por regras 

seria a estratégia recomendada (Hayes & Ju, 1998). De fato, uma das funções 

importantes da terapia tem sido a diminuição do controle exercido pelas regras, ou seja, 

do controle exercido pela aprovação social, e o aumento correspondente do controle das 

contingências naturais e “genuínas”. Comportamento governado por regras nunca 

apreende de forma completa as sutilezas do comportamento controlado diretamente pela 

experiência. Dirigir um carro após ler um livro a esse respeito não equivale a dirigir 

após haver dirigido por muitos meses. Interagir com membros do sexo oposto após 

receber algumas dicas de amigos não é o mesmo que a interação de um indivíduo 

socialmente experiente. 
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Para diminuir o controle pelas regras, entretanto, não basta ter suficiente 

experiência. Algumas regras podem ser apoiadas de maneira generalizada pela 

comunidade verbal de tal forma que a experiência direta 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 diretas de tal forma que os benefícios da 

experiência direta subseqüente são atenuados. Nestes 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.  

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. A terapia de aceitação e compromisso (ACT), proposta por 

Hayes, Strosahl, e Wilson (1999), e a psicoterapia analítica funcional (PAF), proposta 

por Kohlenberg e Tsai (1991/2001), exemplificam essas estratégias terapêuticas. De 

acordo com as bases teóricas da ACT (Hayes et al., 1999), quando determinadas regras 

tornam o comportamento do indivíduo insensível às contingências naturais, elas podem 

adquirir uma autonomia funcional e podem se tornar a causa presumida do 

comportamento problemático, de forma que a tentativa de eliminar esta causa por meio 

de outras regras pode piorar o problema. A ACT, então, atuaria para alterar o contexto 

em que as regras são formuladas, e não as regras em si (Hayes & Ju, 1998). Já na PAF, 

o terapeuta prioriza a modelagem direta dos comportamentos clinicamente relevantes 

que ocorrem na sessão. As reações genuínas do terapeuta ao comportamento do cliente 

reforçam, provavelmente, de maneira natural, melhoras à medida que elas ocorrem na 
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sessão terapêutica. Por exemplo, ao invés de instruir o cliente que procurou ajuda por 

problemas de intimidade em relacionamentos, a realizar exercícios de comunicação com 

seu companheiro, o terapeuta pode reforçar melhoras nas respostas de retraimento que 

ocorrem na própria relação com o terapeuta (Kohlenberg & Tsai, 1991/2001). O único 

tipo de regra que é formalmente estimulado é o rastreamento, de modo que tanto o 

cliente quanto o terapeuta são encorajados a descrever verbalmente as contingências 

envolvidas em experiências vividas (Hayes et al., 1989).   

6.1.3. Alcance e limites de análises baseadas no governo por regras 

As razões do desenvolvimento do controle por regras relacionam-se com o fato 

de que os homens podem, utilizando descrições verbais, induzir uns aos outros – ou a si 

mesmos – a se comportarem de modo efetivo sem que haja necessidade de exposição, 

geralmente longa, às conseqüências descritas. Esta característica do comportamento 

governado por regras parece especialmente necessária quando as conseqüências 

produzidas pelo comportamento são muito atrasadas ou escassas, tornando-se, portanto, 

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

seriam modelados pelas contingências em vigor são indesejáveis. As vantagens do 

controle por regras são justamente sua eficácia – rapidez com que se instala – e sua 

força (Skinner, 1974/1982). A desvantagem de seguir regras evidencia-se quando as 

contingências mudam e as regras não. Pode ocorrer a insensibilidade às contingências, 

ou seja, a não alteração do desempenho e a continuidade de emissão da resposta 

anteriormente necessária a sua produção. 

A terapia comportamental tem tido amplo reconhecimento e aceitação, 

especialmente com casos difíceis de transtornos psiquiátricos. Uma das vantagens 

apontadas é a rapidez com que os resultados são obtidos. E a rapidez da aprendizagem é 

uma das vantagens dos comportamentos governados por regras. É possível que o 
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sucesso dos procedimentos usados nestes casos se deva, em parte, a esta vantagem do 

controle por regras.  

Outra forma de trabalho de terapeutas é favorecer o autoconhecimento de seus 

clientes, ou seja, promover a identificação e descrição das prováveis contingências que 

controlam os comportamentos atuais e as que foram responsáveis por sua instalação no 

passado. Descrições de contingências são regras se elas controlarem o comportamento 

subseqüente. Assim, um comportamento modelado por contingências pode passar a ser 

em parte controlado pela sua descrição, uma vez que a regra produzida pode facilitar o 

desempenho (Skinner, 1974/1982). Entretanto, o mero fato de descrever contingências 

não significa que essas necessariamente passem a participar do controle do 

comportamento descrito. Comportamentos não precisam de descrição para mudar. É 

possível, por exemplo, solucionar problemas sem prévia descrição das contingências em 

vigor (Simonassi, 1999). Kohlenberg e Tsai (1991/2001) também analisaram a questão 

da influência do comportamento verbal sobre o não verbal, ao falar dos papéis que os 

pensamentos podem ter, considerando essa influência uma relação entre respostas e não 

uma relação de causalidade, uma vez que na abordagem analítico-comportamental a 

explicação do comportamento é encontrada no ambiente. Esses autores definiram 

pensamento como tato (descrições) e mando (solicitações) a si mesmo, e afirmaram que 

os três papéis dos pensamentos são: (a) o pensamento influencia comportamentos 

subseqüentes; (b) o pensamento não influencia comportamentos subseqüentes; (c) o 

pensamento contribui para aumentar a força de um comportamento subseqüente 

modelado por contingências. O grau de controle exercido pelo pensamento sobre 

problemas clínicos estaria num continuum. Abreu-Rodrigues e Sanabio (2001) também 

descreveram sete possíveis relações entre eventos privados e públicos, algumas delas 



 

183 
 

descritas na discussão sobre correspondência entre auto-relato e desempenho não 

verbal, no tópico “Contribuições da pesquisa básica”. 

Essas análises têm implicações para o tratamento, o qual deve ser diferente de 

acordo com o tipo de controle. Quando o pensamento ou evento privado tem influência 

no problema do cliente, o procedimento indicado pode ser o de mudança dos 

pensamentos, ou seja, o procedimento é aplicado a um elo da cadeia comportamental e 

mudanças são observadas no elo do problema comportamental apresentado. O terapeuta 

pode apresentar argumentos lógicos, questionamento das evidências e apresentação de 

instruções para mudança de crenças. No caso do pensamento ou evento privado não 

influenciar comportamento subseqüente, o tratamento deve ser direcionado para mudar 

diretamente as ações do indivíduo que estão lhe causando problemas. Nesta situação, o 

terapeuta cria condições de expor o comportamento do cliente a reforçamento positivo 

na sessão de terapia e no ambiente natural, que poderia modelar e manter novos 

comportamentos (Kohlenberg & Tsai, 1991/2001).  

Alguns cuidados devem ser tomados ao empregar o conceito de governo por 

regras para explicar fenômenos que ocorrem na clínica. Não se deve confundir crença, 

conceito usado pelos terapeutas comportamentais cognitivos, com regras, apesar de 

existirem algumas semelhanças. Afirmar que um cliente possui uma crença, muitas 

vezes irracional, e que ela é responsável por comportamentos que causam problemas, é 

usualmente uma afirmação sobre a probabilidade de comportamento (e não sobre o 

controle do comportamento por um estímulo discriminativo verbal que descreve uma 

contingência) e está baseada na observação de instâncias ou relatos passados do 

comportamento (Costa, 2002). O termo “regra” é por vezes usado de maneira similar, 

isto é, indicando probabilidade de comportamento, como nos alertou Baum 
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(1994/1999), ao afirmar que não é correto afirmar que uma pessoa está seguindo uma 

regra quando se percebe algum tipo de regularidade no comportamento.  

Está implícito nas considerações anteriores o cuidado que se deve ter ao afirmar 

que um comportamento é insensível a contingências. A insensibilidade pode ocorrer 

com relação a algumas conseqüências diretas da ação instruída, mas não se pode dizer 

que o comportamento de seguir regras não é mantido por contingências (sociais).  

6.1.4. Seqüência de pesquisas sobre a orientação por terapeutas 

Uma seqüência de pesquisas sobre mudanças por regras em psicoterapia foi 

realizada. Meyer e Donadone (2002) estudaram o emprego da orientação por terapeutas 

comportamentais. O objetivo da pesquisa foi verificar se terapeutas comportamentais 

experientes (isto é, que já tiveram seus comportamentos terapêuticos modelados e não 

apenas instruídos por seus professores e supervisores) utilizam a estratégia de orientar 

seus clientes, qual a freqüência do uso desta estratégia e quais as formas dessas 

orientações. O estudo foi descritivo, tendo procurado controlar parcialmente a variável 

“influência das características do cliente” ao solicitar três clientes para cada terapeuta, a 

“influência das características do terapeuta” ao selecionar três terapeutas da mesma 

abordagem teórica e a “influência das sessões” ao pedir três sessões por cliente. O 

número de clientes por terapeuta e de sessões por cliente foi diferente do planejado, mas 

permitiu análise de tendências.  

Na pesquisa, orientação foi entendida como uma descrição do comportamento a 

ser executado pelo cliente fora das sessões de terapia, com indicação explícita ou 

implícita das conseqüências desta ação. As seguintes subcategorias foram selecionadas 

para análise: Orientação para ação, isto é, orientações que indicavam diretamente de que 

forma o cliente deveria se comportar no cotidiano; orientação para a reflexão, ou seja, 

indicações mais indiretas, aconselhando o cliente a refletir sobre determinado tema; 
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prescrição de tarefas, indicando tarefas terapêuticas para casa como parte de um 

procedimento estruturado. Pretendeu-se verificar ainda se, quando orientava, o terapeuta 

estava especificando o comportamento a ser emitido ou se dava orientações genéricas, 

uma vez que a literatura tem mostrado que principalmente a primeira destas formas 

pode produzir o efeito de “insensibilidade às contingências naturais” (e.g., Hayes & Ju, 

1998). 

 Os terapeutas variaram o número total de falas e o número de falas com 

orientação por sessão com todos os clientes. A flutuação de falas dos terapeutas não 

pareceu ser controlada por diferenças entre clientes, já que houve variações entre 

sessões de um mesmo cliente para todos os terapeutas. Para os três terapeutas foi baixa a 

proporção de falas com orientação, indicando não ser esta uma estratégia muito usada 

por nenhum dos terapeutas comportamentais experientes. Observaram-se também 

grandes flutuações entre sessões e entre clientes de cada terapeuta quanto ao número de 

falas contendo orientação, não sendo estas, portanto, variáveis de controle relevantes. 

Quando os terapeutas usavam orientações, estas tendiam a ser específicas e poucas 

vezes genéricas. Quando orientou, o primeiro terapeuta indicou ações específicas a 

serem realizadas por seus clientes no cotidiano, na maioria das vezes; já o segundo 

terapeuta prescreveu tarefas, enquanto o terceiro terapeuta tanto indicou ações quanto 

reflexões para seus clientes. A prescrição de tarefas, tipo de orientação que mais se 

esperaria de terapeutas comportamentais de acordo com a literatura, não ocorreu em 

todas as sessões, tampouco foi apresentada a todos os clientes. Apesar de o número de 

dados não ter sido suficiente para generalizações, aparentemente o comportamento de 

orientar não foi modelado pelos clientes destes terapeutas experientes.  

Em continuação a esta investigação, Donadone (2004) conduziu uma pesquisa 

na qual parte do procedimento do estudo anterior foi replicado, mas que contou também 
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com a análise de auto-orientações, entendidas como uma descrição do comportamento, 

feita pelo cliente, a ser executado por ele mesmo fora da sessão, com descrição explícita 

ou implícita das conseqüências de suas ações. O estudo comparou o emprego de 

orientações e o uso de estratégias para produzir auto-orientações, tanto por terapeutas 

comportamentais experientes quanto por terapeutas com pouca experiência.  

O interesse em estudar o uso de orientação por terapeutas iniciantes surgiu a 

partir de uma comparação não planejada: o treino em categorizar, realizado no estudo 

anterior, foi feito com transcrições de sessões de terapeutas em início de carreira, e 

nestas havia uma freqüência bem mais alta de orientações do que a encontrada com os 

terapeutas experientes. A diferença poderia ser explicada pelas afirmações de Banaco 

(1993), Ferrari (1996) e Alvarez (1999), de que terapeutas experientes encontram-se 

mais sob controle das contingências das sessões, enquanto terapeutas pouco experientes 

ficam mais sob controle de instruções e têm dificuldades em discriminar contingências 

da relação terapêutica durante as sessões. O uso de orientação por terapeutas pouco 

experientes poderia estar relacionado ao seguimento de regras sobre “como proceder em 

terapia” e à ansiedade em produzir mudanças rápidas. Já os terapeutas experientes 

podem ter tido uma história de punição por parte de seus clientes quando usaram 

orientação, ou pelo menos foram reforçados diferencialmente ao utilizarem outras 

estratégias: pode ser difícil ser empático e orientar ao mesmo tempo. 

Dando continuidade aos dois estudos acima (Meyer e Donadone, 2002; 

Donadone, 2004), 45 terapias via Internet conduzidas para o mestrado de Oliver Zancul 

Prado foram categorizadas com as mesmas categorias de Donadone (2004). A junção 

dos dados destas três pesquisas é apresentada a seguir, no Estudo 4a. Como os 

resultados destas pesquisas, individualmente, indicaram poucas regularidades Donadone 
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realizou uma análise detalhada dos dados obtidos em 2004 e a primeira versão desta 

análise será apresentada no Estudo 4b.  

 
6.2. RECOMENDAÇÃO – ESTUDO 4a - PRESENÇA DE ORIENTAÇÃO E 

AUTO-ORIENTAÇÃO EM INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS14 

Este trabalho apresenta pesquisas empíricas que analisaram a presença de 

orientação e auto-orientação em sessões de psicoterapia. Os diferentes conjuntos de 

dados podem fornecer pistas para responder a questão de se terapeutas 

comportamentais, assim como terapeutas de outras abordagens, orientam seus clientes, 

o que permitiria inferir que controle por regras é um importante mecanismo de mudança 

psicoterapêutica. 

Os objetivos foram: a) Verificar se terapeutas comportamentais e de outras 

abordagens teóricas orientam; b) Verificar qual a proporção do uso de orientações nas 

sessões analisadas; c) Verificar se há diferenças quando se compara sessões de terapia 

convencional com a terapia on-line; d) Verificar qual o tipo de orientação e de auto-

orientação mais comum; e) Verificar se há diferenças quanto à proporção do uso de 

orientação quando se compara terapeutas experientes com terapeutas pouco experientes; 

f) Verificar se há diferenças quanto às diferentes abordagens quando se compara os 

tipos de orientação mais diretivos (orientação para ação específica - OAE + orientação 

para tarefas - OT) com os tipos de orientações mais genéricas (orientação para ação 

genérica - OAG + orientação para encobertos - OE).  

6.2.1. MÉTODO DO ESTUDO 4a 

Três conjuntos de dados foram utilizados para a realização desta pesquisa:  

                                                        
14 Este trabalho foi realizado em conjunto com Juliana Donadone e teve a colaboração de Stanly Huang 
na categorização de parte das sessões via internet.  



 

188 
 

1. Sessões utilizadas no treino inicial do uso das categorias e sessões gravadas para 

pesquisa de Meyer e Donadone (2002), publicados em: Meyer, S. B., & Donadone, 

J. C. (2002). O emprego da orientação por terapeutas comportamentais. Revista 

Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, (4), 79-90. Foram analisadas 32 

sessões de quatro terapeutas, sendo dois terapeutas cognitivo-comportamentais 

experientes, um analítico-comportamental experiente e um analítico-

comportamental pouco experiente. Um dos terapeutas cognitivo-comportamentais 

gravou 14 sessões, sendo quatro com um cliente, sete com um segundo cliente, duas 

com um terceiro cliente, e uma com um quarto cliente. O segundo terapeuta 

cognitivo-comportamental gravou nove sessões, sendo seis de um cliente, e três de 

outro cliente. O terapeuta analítico-comportamental experiente gravou seis sessões, 

sendo três de um cliente e três de um segundo cliente. O terapeuta analítico-

comportamental pouco experiente gravou três sessões de um cliente. 

2. A pesquisa de Donadone (2004) publicada em: Donadone, J. C. & Meyer, S. B. 

(2005). Orientação e auto-orientação em atendimentos de terapeutas analítico-

comportamentais experientes e pouco-experientes. Revista Brasileira de Terapia 

Comportamental e Cognitiva, (7), 219-229.  Este teve por objetivo comparar o uso 

das orientações por terapeutas comportamentais experientes e pouco experientes. 

Oitenta e uma sessões de seis terapeutas foram analisadas. Três terapeutas eram 

experientes e seis eram pouco experientes. Cada um gravou três sessões de três 

clientes. 

3. Análise de 45 terapias via Internet da pesquisa de Oliver Zancul Prado (2003) 

publicado em: Prado, O. Z. & Meyer, S. B. (2006). Avaliação da relação terapêutica 

na terapia assíncrona via internet. Psicologia em Estudo, (11), 247-257.  Estas foram 

realizadas por 15 terapeutas experientes de diferentes abordagens (Corporal (três 
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terapias), Gestalt (duas terapias), Analítica (12 terapias), Comportamental (13 

terapias), Eclética (nove terapias), Psicanálise (três terapias) e Cognitivo-

Comportamental (três terapias). Cada terapia era formada por 15 trocas de 

mensagens via internet tendo-se avaliado a aliança terapêutica entre clientes e 

terapeutas por meio do instrumento WAI (Working Alliance Inventory).  

A seguir é apresentada uma tabela esquemática com os dados coletados nesta 

pesquisa. 

Tabela 19: conjunto de dados utilizados no Estudo 4a. 

Conjuntos 
No.de 

Terapeutas 
No. de clientes 

Total de 
sessões 

Experiência do 
terapeuta 

1 
Treino de categorização 
+ Meyer & Donadone 
(2002) 

4 
4 + 2 + 2 + 1 = 

9 
14 + 9 + 6 + 3 

= 32 
1 pouco experiente 

3 experientes 

2 Donadone (2004) 9 
9 X 3 =  

27 
27 X 3 =  

81 
6 pouco experientes 

3 experientes 
3 Prado (2003) 15 45 45 terapias Experientes 

TOTAL 28 81 158 
7 pouco experientes 

51 experientes 

6.2.1.1. Procedimento 

As sessões das terapias presenciais foram transcritas, o que não foi necessário 

nas terapias via Internet, uma vez que já se encontravam na forma escrita, tendo apenas 

sido necessário retirar as informações que permitissem identificação dos participantes. 

Os três conjuntos de dados tiveram o mesmo tratamento: as sessões eram lidas e era 

contabilizado o número de palavras contendo orientação e auto-orientação, o número 

total de orientações e auto-orientações, assim como o número de palavras para cada tipo 

de orientação e auto-orientação e o número total de cada tipo de orientação ou auto-

orientação.  

 

 

 



 

190 
 

6.2.1.1.1. Categorias 

1. Orientação para ação específica (OAE) - Orientação para que o cliente se comporte 

da forma indicada em seu cotidiano especificando a topografia do comportamento a ser 

desenvolvido 

2. Orientação para ação genérica (OAG) - Orientação para que o cliente se comporte 

da forma indicada em seu cotidiano, porém não indicando a ação que deverá ser 

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

comportamento 

3. Orientação para Encobertos (OE) - Orientação para que reflita sobre um tema 

proposto ou observe suas ações e pensamentos 

4. Prescrição de tarefa (OT) - Orientação para que execute uma tarefa proposta 

 As mesmas categorias foram utilizadas para as auto-orientações que o cliente 

emitia para que ele mesmo as realizasse (AOAE, AOAG, AOE, AOT). 

6.2.2. RESULTADOS DO ESTUDO 4a 

 Foram usados testes e técnicas estatísticas não paramétricas, porque as condições 

para a utilização de técnicas e testes paramétricos, como a normalidade e 

homocedasticidade (homogeneidade das variâncias), não foram encontradas 

(principalmente a normalidade) neste conjunto de dados. O nível de significância 

adotado foi de 0,05. 

 Primeiro foram unidos os três conjuntos indicados na Tabela 19 para comparar o 

número total de orientações entre os tipos de experiência do terapeuta tendo sido 

utilizado o teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 20. Comparação do número total de orientações entre terapeutas experientes e pouco experientes 
por meio do teste de Mann-Whitney  
Nº Total de 
Orientações 

experiente 
pouco 

experiente 
Média 5,21 4,82 
Mediana 3 4 
Desvio Padrão 6,79 3,19 
Quartil 1 1 2 
Quartil 3 7 7 
Tamanho 101 57 
IC 1,32 0,83 
p-valor 0,145 

 
 Conclui-se que não existe diferença estatisticamente significante entre terapeutas 

experientes e pouco experientes para o número total de orientações. 

 A seguir foram unidos os grupos das terapias convencionais (Conjuntos 1 e 2 da 

Tabela 19) para compará-los com o grupo on-line pelo número total de orientações, ora 

para clientes ora para terapeutas. Nesta análise foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

Tabela 21. Comparação do número total de orientações (terapeutas) e auto-orientações (clientes) entre 
terapias convencionais e on line por meio do teste de Mann-Whitney 

Orientação e 
Auto-orientação 

Clientes Terapeutas 
Convencional On Line Convencional On Line 

Média 1,19 1,47 4,74 5,89 
Mediana 0 0 4 3 
Desvio Padrão 1,90 2,48 4,24 8,42 
Quartil 1 0 0 2 0 
Quartil 3 1 2 7 8 
Tamanho 113 45 113 45 
IC 0,35 0,73 0,78 2,46 
p-valor 0,903 0,572 

 
 Nem para o cliente nem para o terapeuta existe diferença estatisticamente 

significante entre os grupos, embora o grupo on-line possua sempre maiores resultados 

em relação ao grupo da terapia convencional. Na realidade a comparação feita foi entre 

sessões e terapias inteiras on-line. Escreve-se muito menos do que se fala; uma terapia 

inteira tem apenas um pouco mais palavras escritas do que a transcrição de uma sessão 

convencional.  

 Uma análise comparativa foi realizada entre as orientações para a amostra como 

um todo usando o teste de Friedman, começando pelo cliente. 
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Tabela 22. Comparação do número de palavras por auto-orientação e do número de auto-orientações entre 
tipos de auto-orientação: auto-orientação para ação específica (AOAE), auto-orientação para tarefa 
(AOT), auto-orientação para ação genérica (AOAG) e auto-orientação para encobertos (AOE) por meio 
do teste de Friedman 

Cliente 
Nº Palavras Nº Total 

AOAE AOT AOAG AOE AOAE AOT AOAG AOE 
Média 17,51 1,22 17,37 6,94 0,53 0,04 0,49 0,21 
Mediana 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desvio Padrão 48,75 11,08 36,87 20,08 1,14 0,27 0,96 0,56 
Quartil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quartil 3 8,75 0 15 0 1 0 1 0 
Tamanho 158 158 158 158 158 158 158 158 
IC 7,60 1,73 5,75 3,13 0,18 0,04 0,15 0,09 
p-valor <0,001* <0,001* 

 
 Conclui-se que existe diferença estatisticamente significativa entre os tipos de 

auto-orientação, tanto para número de palavras em falas com auto-orientação quanto 

para o número total de auto-orientações. Foi necessário determinar onde ocorre a 

diferença. A Tabela 23 traz somente os p-valores de todas as comparações duas a duas, 

feitas por meio do teste de Wilcoxon. 

Tabela 23. P-valores de comparações duas a duas dos tipos de auto-orientação: auto-orientação para ação 
específica (AOAE), auto-orientação para tarefa (AOT), auto-orientação para ação genérica (AOAG) e 
auto-orientação para encobertos (AOE) por meio do teste de Wilcoxon 

Cliente AOAE AOT AOAG 

Nº 
Palavras 

AOT <0,001*   
AOAG 0,376 <0,001*  
AOE 0,004* 0,001* 0,001* 

Nº Total 
AOT <0,001*   

AOAG 0,903 <0,001*  
AOE <0,001* <0,001* 0,001* 

p-valores 

 Existe diferença significativa entre todos os subtipos de auto-orientação com 

exceção de auto-orientação para ação específica (AOAE) e auto-orientação para ação 

genérica (AOAG).  

A seguir são apresentados os mesmos resultados para os terapeutas. 
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Tabela 24. Comparação do número de palavras por orientação e do número de orientações entre tipos de 
orientação: orientação para ação específica (OAE), orientação para tarefa (OT), orientação para ação 
genérica (OAG) e orientação para encobertos (OE) por meio do teste de Friedman 

Terapeuta 
Nº Palavras Nº Total 

OAE OT OAG OE OAE OT OAG OE 
Média 102,04 53,89 63,32 77,73 2,01 0,63 1,13 1,32 
Mediana 36 0 7,5 23 1 0 1 1 
Desvio Padrão 187,60 238,60 147,50 173,27 2,88 1,78 1,82 1,90 
Quartil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quartil 3 129,5 14,75 59 87 3 1 2 2 
Tamanho 158 158 158 158 158 158 158 158 
IC 29,25 37,20 23,00 27,02 0,45 0,28 0,28 0,30 
p-valor <0,001* <0,001* 

 
Tabela 25. P-valores de comparações duas a duas dos tipos de orientação: orientação para ação específica 
(OAE), orientação para tarefa (OT), orientação para ação genérica (OAG) e orientação para encobertos 
(OE) por meio do teste de Wilcoxon 

Terapeuta OAE OT OAG 

Nº 
Palavras 

OT <0,001*   
OAG 0,001* 0,026*  
OE 0,040* <0,001* 0,208 

Nº Total 
OT <0,001*   

OAG <0,001* <0,001*  
OE 0,002* <0,001* 0,197 

p-valores 

 Também entre os terapeutas, existe diferença estatisticamente significativa entre 

os subtipos de orientações, tanto para número de palavras quanto número total, com 

exceção de orientação para ação genérica (OAG) e orientação para encobertos (OE). 

 Calculou-se um índice que é a divisão de “Número de Palavras de Orientação ou 

Auto-Orientação” por “Total de palavras proferidas pelo terapeuta ou pelo cliente” para 

saber qual a porcentagem da sessão que é despendida com orientações e por meio de 

Kruskal-Wallis comparou-se estes valores para os diversos tipos de abordagens. 

Tabela 26. Porcentagem de palavras despendida com orientações para cada abordagem teórica, por meio 
do teste de Kruskal-Wallis 

%Nº palavras 
de Orientação 

Abordagem 

Analítica Cognitivo-
comportamental 

Comporta
mental 

Corporal Eclética Gestalt Psicanálise 

Média 6,7% 8,7% 9,3% 6,2% 9,9% 11,2% 2,9% 
Mediana 4,5% 7,4% 6,6% 5,7% 7,5% 11,2% 3,7% 
Desvio Padrão 7,5% 8,1% 9,1% 4,4% 9,9% 2,9% 2,7% 
Quartil 1 1,0% 1,4% 2,8% 3,9% 5,8% 10,2% 1,8% 
Quartil 3 9,8% 14,0% 12,9% 8,3% 8,4% 12,2% 4,4% 
Tamanho 12 26 103 3 9 2 3 
IC 4,2% 3,1% 1,8% 4,9% 6,5% 4,0% 3,0% 
p-valor 0,644 
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 A abordagem com maior resultado é a abordagem Gestalt com 11,2% de 

palavras despendidas com orientação, mas que segundo o teste de Friedman não é 

diferente dos resultados das demais abordagens. 

 O teste de Kruskal-Wallis foi usado para comparar as abordagens para número 

total de orientações. 

Tabela 27. Comparação do número de orientações entre abordagens teóricas por meio do teste Kruskal-
Wallis 

N º Total de 
Orientação 

Abordagem 

Analítica 
Cognitivo-

comportamental 
Comportamental Corporal Eclética Gestalt Psicanálise 

Média 2,67 3,81 5,89 3,00 3,89 7,00 1,67 
Mediana 1,50 2,00 4,00 4,00 2,00 7,00 2,00 
Desvio Padrão 3,47 4,06 6,42 1,73 4,62 1,41 1,53 
Quartil 1 0,00 1,00 2,00 2,50 0,00 6,50 1,00 
Quartil 3 3,50 5,75 8,00 4,00 7,00 7,50 2,50 
Tamanho 12 26 103 3 9 2 3 
IC 1,96 1,56 1,24 1,96 3,02 1,96 1,73 
p-valor 0,048* 

 
Tabela 28. p-valores de todas as comparações duas a duas entre as abordagens por meio do teste de 
Mann-Whitney 

N º Total de Orientação Analítica 
Cognitivo-

comportamental 
Comportamental Corporal Eclética Gestalt 

Cognitivo-comportamental 0,331      
Comportamental 0,017* 0,049*     
Corporal 0,418 0,856 0,405    
Eclética 0,608 0,819 0,203 0,709   
Gestalt 0,092# 0,206 0,334 0,076# 0,341  
Psicanálise 0,881 0,514 0,089# 0,268 0,706 0,083# 

p-valores 
Legenda: 
* p-valores considerados estatisticamente significativos perante o nível de significância adotado. 
# p-valores que por estarem próximos do limite de aceitação, são considerados que tendem a ser 
significativos. 

Existe diferença estatisticamente significante entre as abordagens para o número 

total de orientações. O segundo quadro mostra somente os p-valores (teste de Mann-

Whitney) de todas as comparações duas a duas entre as abordagens. As diferenças 

significativas foram entre a abordagem comportamental e a analítica e entre a 

abordagem comportamental e a cognitivo-comportamental.  
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Analisou-se também se havia diferenças quanto às diferentes abordagens quando 

se compara os tipos de orientações mais diretivos (orientação para ação específica - 

OAE + orientação para tarefa - OT) com os tipos de orientações mais genéricas 

(orientação para ação genérica - OAG + orientação para encobertos - OE). A Figura 31 

ilustra os resultados encontrados.   

 
Figura 31. Porcentagem de orientações específicas (OAE+OT) e orientações genéricas (OAG+OE) nas 
terapias de diferentes abordagens. 

 As psicoterapias psicanalíticas e analíticas apresentam um maior número de 

orientações mais genéricas (OAG+OE), já terapeutas comportamentais (especialmente 

os experientes) os ecléticos e cognitivo-comportamentais apresentam um pouco mais 

orientações diretivas (OAE+ OT) do que genéricas.  

6.2.3. DISCUSSÃO DO ESTUDO 4a  

Terapeutas de diferentes abordagens orientam seus clientes, o que sugere que 

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

indicando que este é um importante mecanismo de mudança. As terapias analisadas da 

abordagem psicanalítica foram as que menos apresentaram incidência de orientação (em 
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média 1,67); já as terapias que em média apresentaram maior incidência de orientação 

foram as da abordagem gestáltica (em média 7%).  No entanto como nesta pesquisa o 

tamanho da amostra variou muito por abordagem, só podemos afirmar com maior 

segurança que terapeutas comportamentais orientam seus clientes. Em relação às outras 

abordagens só podemos dizer que os dados são indicativos de que os mesmos orientam 

seus clientes. Mais pesquisas com amostra maior deveriam ser desenvolvidas para que 

de fato se pudesse afirmar que orientação é uma estratégia terapêutica que aparece em 

alguma medida em todas as abordagens.  

Os tipos mais comuns de orientações encontradas foram orientação para ação 

específica, seguido por orientação para encoberto. Os terapeutas tanto especificam 

exatamente o que cliente deve fazer como o estimulam a pensar sobre o que deveria 

fazer. Um dos resultados destas intervenções poderia ser o fornecimento de modelo para 

auto-orientações, o que pode ter ocorrido no caso das ações específicas. Um possível 

resultado para as orientações que estimulam o cliente a pensar é a emissão de auto-

orientações para ação. De fato, para as auto-orientações, os tipos mais comuns 

encontrados foram auto-orientações para ação específica e auto-orientação para ação 

genérica. Ocorrências de auto-orientação para pensar ocorreram em menor freqüência. 

A prevalência da formulação de regras voltadas para ação pode estar de acordo com as 

colocações de Skinner de que a emissão de regra tem como vantagem a rapidez da 

mudança de comportamento. 

Não foram encontradas diferenças significativas quanto ao número de 

orientações e auto-orientações quando se comparou os dados da terapia convencional 

com os dados da terapia on-line, lembrando que foram comparados dados de sessão 

com dados de uma terapia inteira composta de aproximadamente 15 semanas de trocas 

de mensagens.  Esta é mais uma semelhança entre terapia via internet e a convencional, 
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presencial. Na pesquisa de Prado (2003) foram encontradas semelhanças na formação 

da relação terapêutica.  

Experiência não foi um fator determinante do uso de orientação, contrariamente 

ao encontrado na pesquisa de Donadone (2004) e contrariamente aos resultados 

observados no banco de dados. 
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6.3. RECOMENDAÇÃO – ESTUDO 4B - ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS 

DE ORIENTAÇÕES E AUTO-ORIENTAÇÕES EM INTERVENÇÕES 

CLÍNICAS COMPORTAMENTAIS15 

6.3.1. INTRODUÇÃO ESTUDO 4B 

Esta pesquisa é uma continuação da pesquisa de mestrado de Donadone (2004). 

Naquela foram estudadas as estratégias de orientação em intervenções clínicas 

comportamentais, assim como a estratégia de auto-orientação em clientes dos terapeutas 

comportamentais. Os resultados encontrados sugerem que as variáveis eleitas na 

pesquisa anterior não eram determinantes do comportamento de orientar.  O único 

resultado mais consistente foi que os terapeutas comportamentais experientes tiveram 

uma média de orientação mais alta que os terapeutas pouco experientes (17,5% e 9,6% 

respectivamente) e que também a variação entre as sessões foi maior (desvio-padrão de 

16% e 9,8% respectivamente).  

Diante do resultado de que a determinação da utilização da estratégia de 

orientação ora parece ser o cliente, ora terapeuta, ora parece não ser nenhum dos dois e 

sim outras variáveis como o tema abordado, e há momentos em que o que parece 

determinar a utilização da estratégia de orientação é uma mistura de todos esses 

elementos, considerou-se necessário e útil prosseguir na investigação das variáveis 

responsáveis pela utilização de tal estratégia. Necessário, pois ao se conhecer os 

determinantes de um comportamento, assim como conhecer melhor a relação entre as 

ações eficazes do terapeuta e o conjunto de circunstâncias (contingências) que as 

controla, pode-se contribuir para descrever maneiras de produzir alterações 

comportamentais relevantes. Útil, pois o conhecimento das razões do sucesso de 

determinada intervenção poderia facilitar a formação de terapeutas mais efetivos e 

                                                        
15 Baseado no Exame de Qualificação para Doutorado de Donadone (2009). 
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inventivos, além de criar subsídios para a proposição de novos desafios teóricos 

(Ferster, 1968).  

O caminho escolhido para a pesquisa de doutorado de Donadone (qualificação 

em 2009) foi o oposto da pesquisa de mestrado uma vez que se percebeu que selecionar 

previamente quais variáveis que se pretende observar não auxiliou responder 

satisfatoriamente a pergunta de mestrado. Assim na pesquisa de doutorado não foram 

selecionadas variáveis específicas, foi feita a verificação de algumas variáveis 

observadas de forma assistemática no mestrado investigando outras possíveis variáveis 

que determinavam o comportamento de orientar.  

Uma ferramenta que poderia auxiliar no entendimento da estratégia de 

orientação seria a análise de contingências, pois ao se olhar mais atentamente momento 

a momento o que está controlando cada comportamento de orientar dos terapeutas, há 

maior probabilidade de se identificar as variáveis de controle. Tal análise estaria de 

acordo com as colocações de Skinner que afirma que comportamentos não acontecem 

no vácuo e que seu entendimento se dá pela identificação dos antecedentes e 

conseqüentes das respostas sob análise, no presente caso o comportamento verbal de 

orientar e auto-orientar.   

6.3.1.1. Análise de Contingência 

Na pesquisa de mestrado foi realizada uma análise descritiva do comportamento 

de orientar e auto-orientar, baseada em critérios morfológicos. A análise descritiva é 

extremamente útil quando ainda não é possível estabelecer relações de causa e efeito e 

pretende-se apenas descrever o fenômeno. A análise de contingências proposta para a 

presente pesquisa pretende estabelecer relações entre eventos.  
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Segundo Skinner (1974/1982) as variáveis externas das quais os 

comportamentos são função, dão origem ao que pode ser chamado de análise de 

contingências ou funcional.  

Tentamos prever e controlar o comportamento de um organismo 

individual. Esta é nossa ‘variável dependente’ - o efeito para o 

qual procuramos à causa. Nossas ‘variáveis independentes’ - as 

causas do comportamento – são as condições externas das quais 

o comportamento é função. Relações entre as duas – as relações 

de “causas e efeito” no comportamento – são as leis de uma 

ciência. (Skinner, 1974/1982) 

A análise de contingências é o instrumento básico de trabalho de qualquer 

analista do comportamento, inclusive daquele que atua na clínica. É sua tarefa 

identificar contingências que estão operando e inferir quais as que possivelmente 

operaram no passado, ao ouvir a respeito ou observar diretamente comportamentos. Ele 

pode também propor, criar ou estabelecer relações de contingência para desenvolver ou 

instalar comportamentos, alterar padrões, como taxa ou ritmo, ou espaçamento, assim 

como reduzir, enfraquecer ou eliminar comportamentos dos repertórios dos indivíduos 

(Meyer, 2003). 

 Além de ser o instrumento básico de qualquer analista do comportamento 

(Sturmey, 1996), a análise de contingências apresenta inúmeras vantagens como: a) 

serem realizadas em longo prazo, isto é, entre eventos que estão separados por um 

intervalo de tempo entre si. Análises de contingências, por não estarem fundamentadas 

em aspectos estruturais, permitem uma explicação histórica, e protegem o analista do 

comportamento de conceitos mediacionistas como memória, informação, trauma, 

decodificação, complexos, etc.; b) além de identificar as variáveis importantes para a 

ocorrência de um fenômeno e, exatamente por isso, permitir intervenções futuras, ela 

possibilita o planejamento de condições para a generalização e manutenção desse 
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fenômeno (Matos, 1999). Por outro lado, uma análise descritiva por enfocar aspectos de 

composição e organização, dificilmente permitiria planejar essa substituição ou 

transferência de funções entre eventos; c) não se restringe a um quadro conceitual 

particular, ou seja, pode ser visto como independente de sistemas teóricos particulares 

(Samson & McDonnell, 1990). 

A despeito das inúmeras vantagens, o analista do comportamento depara-se com 

algumas dificuldades na análise das contingências. O fato é que inexistem modelos 

satisfatórios de como conduzi-la em situações não experimentais, ou seja, os analistas 

do comportamento ainda não possuem uma definição de análise de contingências que 

seja universal (Neno, 2003). Moore (1984) afirma que são poucas as obras nas quais o 

modelo causal elaborado por Skinner é tratado detalhadamente. A lacuna talvez 

explique parcialmente a diversidade de leituras relativas ao uso clínico da análise de 

contingências ou análise funcional, ora referida como estratégia (Owens & Ashcroft, 

1982) ou método (Hayes & Follete, 1992, Samson & McDonnell, 1990) por meio do 

qual o analista do comportamento reconstrói processos comportamentais e a partir da 

qual planeja a mudança, ora citada como produto de tal processo (Haynes & O’Brien, 

1990).   

A presente pesquisa pretendeu selecionar as variáveis das quais o 

comportamento de orientar/auto-orientar é função observando os antecedentes e os 

conseqüentes (análise de contingências) que tem ligação lógica com a orientação/auto-

orientação. 

6.3.2. OBJETIVOS 

Objetivo geral: Identificar contingências de reforçamento das respostas de 

orientar de terapeutas e de se auto-orientar de clientes em sessões de terapia analítico-

comportamental conduzidas por terapeutas experientes e pouco experientes.   
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Objetivos específicos: Responder às perguntas: 

a) As variáveis responsáveis pela orientação e auto-orientação são diferentes quando se 

compara terapeutas experientes e pouco experientes?  

b) Existe relação entre a presença de orientação/auto-orientação e o tema da sessão?  

c) Existe relação entre a seqüência de perguntas feitas pelo terapeuta e respectivas 

respostas dos clientes com a subseqüente orientação/auto-orientação?  

d) Quais são as classes de respostas da díade terapeuta-cliente que antecedem o 

comportamento de orientar e de se auto-orientar? 

e) Quais são as classes de respostas da díade terapeuta-cliente que sucedem o 

comportamento de orientar e de se auto-orientar? 

f) Existe correlação entre a presença de orientação/auto-orientação e a avaliação feita 

pelo terapeuta quanto à motivação e cooperação?    

g) Existe correlação entre a presença de orientação/auto-orientação e a escolaridade, 

idade e situação financeira dos clientes?  

6.3.3. MÉTODO DO ESTUDO 4b 

 Os dados coletados na pesquisa de mestrado de Donadone (2004) foram re-

utilizados na pesquisa de doutorado.  

6.3.3.1. Descrição dos Participantes 

Participaram da pesquisa nove terapeutas, sendo seis pouco experientes (TPE) e 

três experientes (TE). Os terapeutas pouco experientes tinham o mínimo de dois anos e 

nove meses de atuação 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 durante a graduação. Dois deles eram diplomados em uma 

universidade pública - PR e haviam sido supervisionados pelo mesmo supervisor 
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clínico; outros dois em uma universidade particular - PR também tendo tido um 

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

tendo sido 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.  

Tabela 29. Descrição dos terapeutas participantes do Estudo 4b. 
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T.P.E.1A 2 

anos e 

9 meses 

Universidade 
Pública – PR 

Mestrado  
(em andamento) 

18 2 6 10 B
loco A

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

Universidade 
Pública – PR 

Especialização 
30 20 0 10 

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

Universidade 
Particular – PR 

Mestrado 
(em andamento) 

150 
(10)* 

1 1 8 B
loco B

 

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

Universidade 
Particular – PR 

Mestrado  
(em andamento) 45 0 10 35 

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

Várias 
especializações 100 20 30 50 B

loco C
 

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

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. 

Dois dos três terapeutas experientes concluíram o doutorado, realizando além do 

atendimento clínico atividades acadêmicas, e um terapeuta cursou especializações e 

manteve-se exclusivamente realizando atendimentos clínicos. Quanto aos terapeutas 

pouco experientes, três estavam, no momento da coleta dos dados da pesquisa, 

realizando mestrado, dois haviam feito especialização e um dedicava-se a atendimentos 

clínicos.  
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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 atendidos por terapeutas pouco experientes variou de 18 a 100 e ainda, 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). 

Participaram da pesquisa 27 clientes, 22 do sexo feminino e 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 ocupação, seis clientes estavam desempregados, nove empregados, 

sete estudavam, dois realizavam estágio sendo um deles remunerado, dois clientes 

exerciam atividades domésticas e um não possuía ocupação. A renda familiar de dois 

terços dos clientes estava acima de 1.000 reais por mês (18 clientes), nove clientes 

tinham uma renda familiar abaixo de 1.000 reais. 

O tempo de 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 entre 

queixa e diagnóstico. Por exemplo, o cliente poderia chegar à terapia com a queixa de 

nervosismo exacerbado, e o diagnóstico poderia ser o de transtorno de ansiedade.  

Segundo a avaliação dos terapeutas, dos 27 clientes, nove foram considerados 

cooperativos, dois motivados, sete cooperativos e motivados, dois motivados e 

resistentes, dois desmotivados, quatro resistentes e um resistente e desmotivado. A 
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avaliação dos terapeutas não era excludente, sendo assim alguns clientes foram 

considerados motivados e resistentes.  

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

30. 
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Tabela 30. Descrição dos clientes. Cada Bloco (A,B,C) era formado por dois terapeutas pouco experientes formados na mesma universidade. Cada terapeuta coletou 
dados de 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 

Desmotivado 

B
loco A

 

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 

Agressividade 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 

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

Resistente 

B
loco B

 

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 e 
depressão 

9 meses Depressão Desmotivado 

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 

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

6 meses Pessimismo Cooperativo 

B
loco C

 

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 mãe. 

8 meses Assertividade Cooperativo 
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Estado civil Idade Sexo Escolaridade Situação atual 

Renda 
Familiar 

Motivo de 
procura 

Tempo de 
terapia Diagnóstico 

Cliente 
considerado 

 

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 

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

4 meses Relacionamento 
interpessoal 

Cooperativo e 
motivado. T

E
D

 

Cliente 2 Solteiro 34 anos F Superior 
incompleto 

Empregado ≥ 1.000 reais Indefinido 3 anos Relacionamento 
Interpessoal, 
Ansiedade, 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 

 

Cliente 1 Solteiro 18 anos F Ensino médio Estudante ≥ 1.000 reais Pânico 4 anos Pânico e agorafobia Cooperativo T
E

E
 

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  

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

2 anos Depressão moderada Motivado 

T
E

F
 

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 no 
relacionamento 
homem-mulher 

Motivado, 
resistente. 
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6.3.3.2. Procedimentos de coleta e tratamento dos dados 

Foi solicitado aos terapeutas gravações de três sessões com três diferentes 

clientes com qualquer tipo de queixa. O tempo de gravação de cada sessão deveria ser 

de uma hora e as sessões não deveriam ser as iniciais, pois haveria pequena 

probabilidade de ocorrer orientações nas primeiras sessões, já que o início a terapia é 

uma fase predominantemente de coleta de dados e de estabelecimento de vínculo.  

Clientes autorizaram a gravação das sessões e a sua utilização como dado de 

pesquisa em um consentimento informado. Esse documento também continha todos os 

esclarecimentos necessários quanto às pessoas autorizadas a manusearem o material 

produzido, ao sigilo das informações e qualquer tipo de identificação do cliente.  Aos 

terapeutas foi entregue um documento de consentimento informado, semelhante ao do 

cliente e um questionário solicitando informações gerais.  

As fitas gravadas foram transcritas, as falas numeradas e categorizadas. O 

número de palavras em falas com orientações e os subtipos de orientações (orientação 

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

para encobertos) foram contados, o mesmo ocorrendo para a auto-orientação (auto-

orientação para ação específica, auto-orientação para ação genérica, auto-orientação 

para tarefa e auto-orientação para encoberto). 

6.3.3.3. Delineamento de pesquisa 

As variáveis investigadas nesta pesquisa foram desenvolvidas a partir da análise 

minuciosa das sessões de psicoterapia. O delineamento de pesquisa seguiu a ‘Grounded 

Theory’ de Glasser e Strauss (1967). Essa teoria serve de base para a construção de uma 

metodologia de análise de dados, combinando técnicas quantitativas e qualitativas. Seu 

método de análise é indutivo, e ao aplicar esse método deve-se conduzir a interpretação 
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com rigor, mas também se permite utilizar a criatividade necessária para dar sentido e 

significado aos dados.  

A questão de investigação num estudo de grounded theory é uma afirmação que 

identifica que fenômeno está sendo estudado. O investigador formula questões 

suficientemente abertas para permitir um percurso de análise flexível e em profundidade 

do fenômeno em estudo, mas o compromisso com os limites definidos pela questão 

ajuda a tornar investigável o fenômeno escolhido. As próprias questões podem evoluir e 

se modificar com a análise. O método de comparação constante é o princípio central da 

grounded theory e consiste num movimento contínuo entre a construção do investigador 

e o retorno aos dados, até este processo ficar saturado. É esse método que permite que 

as elaborações do observador se mantenham próximas aos dados (grounded). Na medida 

em que a análise vai se desenvolvendo, outras questões vão sendo formuladas, exigindo 

um retorno aos dados. As questões evoluem de questões abertas para as mais 

focalizadas e orientadas. Elas orientam o investigador para os processos do fenômeno 

estudado. A “amostra teórica” vai sendo construída pela própria análise, e não 

selecionada na íntegra previamente. A amostra vai se diferenciando em função de 

questões surgidas durante, não se tratando de uma amostra representativa das 

características dos participantes, mas relevante para o fenômeno em estudo, que 

pretende ser representativa das variações e tipicidades do fenômeno, e que por isso é 

dirigida intencionalmente pelo processo de análise de dados (Fernandes & Maia, 2001). 

O procedimento de análise de dados na presente pesquisa baseou-se em grande 

parte no que os teóricos da grounded theory chamam de codificação aberta. Entende-se 

por codificação aberta a decomposição, análise, comparação, conceitualização e 

categorização dos dados. Nesta pesquisa, todas as análises realizadas iniciavam-se da 

leitura das sessões. O passo seguinte foi a decomposição das sessões em episódios de 
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orientação e auto-orientação. Após a decomposição, iniciou-se a análise das variáveis 

encontradas nestes episódios de orientação/auto-orientação e, apoiado no arcabouço 

teórico, em alguns momentos categorias foram criadas e em outros momentos categorias 

de comportamento já existentes na literatura foram utilizadas (Brandão, 2003; 

Zamignani & Meyer, 2007).  

Após a categorização dos dados analisados (seja nos episódios de orientação/ 

auto-orientação, seja na análise de contingências), buscaram-se regularidades entre 

alguns aspectos das variáveis responsáveis pelo comportamento de orientar ou auto-

orientar por meio do estabelecimento de relações e correlações. Para os autores da 

grounded theory essa fase é chamada de codificação seletiva. É na codificação seletiva 

que há integração do material analisado com a teoria vigente. 

A forma de condução desta investigação foi uma busca da compreensão do 

processo, partindo de procedimentos mais simples (leitura de sessões) para 

procedimentos mais complexos (análise de contingências). O procedimento adotado 

permitiu comparação constante dos dados e das análises com construção e reconstrução 

das categorias.   

A presente pesquisa foi subdividida em quatro itens:  

1. Análise de temas 

2. Análise de perguntas realizadas durante episódios de orientação/auto-orientação 

3. Análise de contingências (antecedentes e subseqüentes) das orientações e auto-

orientações 

4. Correlação entre escolaridade e orientação/auto-orientação; diagnóstico e 

orientação; grau de motivação/cooperação do cliente e orientação; idade, tempo de 

terapia e situação financeira e emissão de auto-orientação. 
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6.3.3.3.1. Temas 

A análise dos resultados iniciou-se com a releitura das sessões de psicoterapia 

dos diferentes terapeutas sendo anotados os temas discutidos ao longo das sessões. 

Separaram-se os temas nos quais ocorriam emissão de orientação e os temas nas quais 

ocorriam emissão de auto-orientação. Foi comparado o número de temas abordados na 

sessão com o número de temas nos quais ocorriam orientação e auto-orientação. 

Para analisar os temas utilizou-se uma adaptação dos grupos temático da tese de 

Zamignani (2007). Cinco grandes grupos temáticos foram utilizados: 1. Relacionamento 

interpessoal, que inclui: 1.1 Relacionamentos com cônjuge/ parceiro; 1.2 

Relacionamentos com filhos/ enteados; 1.3 Relacionamentos com pais ou 

padrasto/madrasta; 1.4 Relacionamentos com outros familiares; 1.5 Outros 

relacionamentos; 1.6 Questões gerais sobre relacionamentos; 2. Trabalho/estudo e ou 

carreira; 3. Queixas psiquiátricas e psicológicas; 4. Problemas fisiológicos e 5. Outros 

temas.  A Tabela 31 apresenta a descrição detalhada de cada grupo temático. 

Tabela 31. Grupos temáticos. 
Grupos temáticos Descrição das Categorias 
1.1 Relacionamentos 
com cônjuge/ parceiro 

O assunto corrente diz respeito ao relacionamento do cliente fora da sessão, 
que se refira a envolvimento afetivo amoroso com um parceiro/parceira, ou a 
busca de um parceiro/parceira, independentemente de haver correspondência 
por parte da outra pessoa. Podem envolver questões de relacionamento tais 
quais: dificuldades de convivência, queixas, reclamações ou acusações, bem 
como qualquer tipo de interação – amigável ou não - com pessoas com as 
quais haja interesse amoroso por parte do cliente, ou com o(a) namorado(a), 
cônjuge ou companheiro(a). 

1.2 Relacionamentos 
com filhos/ enteados 

O assunto corrente diz respeito ao relacionamento do cliente fora da sessão 
com um filho ou enteado. Podem envolver questões de relacionamento tais 
quais: dificuldades de convivência, queixas, reclamações ou acusações, 
orientação de pais, bem como o relato de qualquer tipo de interação – 
amigável ou não. 

1.3 Relacionamentos 
com pais ou 
padrasto/madrasta 

O assunto corrente diz respeito ao relacionamento do cliente fora da sessão, 
com pais ou padrastos. Podem envolver questões de relacionamento tais 
quais: dificuldades de convivência, queixas, reclamações ou acusações, bem 
como qualquer tipo de interação – amigável ou não. 

1.4 Relacionamentos 
com outros familiares 

O assunto corrente diz respeito ao relacionamento do cliente com familiares. 
Pode envolver dificuldades de convivência, queixas, reclamações ou 
acusações, bem como qualquer tipo de interação – amigável ou não - com 
familiares que não o cônjuge/companheiro. 

1.5 Outros 
relacionamentos 

O assunto corrente diz respeito ao relacionamento com amigos, colegas, 
vizinhos. Pode envolver dificuldades de convivência, queixas, reclamações ou 
acusações, bem como qualquer tipo de interação – amigável ou não - com 
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pessoas que não sejam familiares ou cônjuge/companheiro. 
1.6 Questões gerais 
sobre relacionamentos. 

O assunto corrente diz respeito a comportamentos e sentimentos decorrentes 
da interação interpessoal com outras pessoas. 

2. Trabalho/estudo e ou 
carreira 

O assunto corrente diz respeito a questões do cliente relacionadas a trabalho, 
estudo ou carreira, tanto no que se refere a projetos, decisões, dúvidas, 
planejamento, problemas de trabalho ou estudo, dificuldades de 
relacionamento interpessoal que interferem no trabalho ou estudo ou 
relacionamentos com colegas de trabalho que têm implicações diretas 
(implicações sugeridas no relato presente do cliente) no trabalho ou estudo. 

3. Queixas 
psiquiátricas e 
psicológicas 

O assunto corrente diz respeito a sintomas relacionados a quadros 
psiquiátricos, e seus tratamentos, médicos ou psicológicos, bem como 
procedimentos tomados por pacientes, familiares ou outros em situações de 
crise. 

4. Problemas 
fisiológicos 

O assunto corrente diz respeito a problemas fisiológicos como: desconforto 
físico, descontentamento, desprazer, ou dor relacionada a problemas de saúde 
– doenças ou sintomas físicos, incluindo a descrição de procedimentos 
médicos relacionados. 

5. Outros temas 
Essa categoria é utilizada quando não é possível identificar o tema principal 
da conversação ou quando o tema em curso não se refere a nenhum dos 
anteriormente previstos. 

Verificou-se que temas eram mais comumente discutidos em sessão e durante 

quais deles ocorriam orientações e auto-orientações. Verificaram-se também quais os 

subtipos de orientação e auto-orientação mais comuns em cada grupo temático.  

6.3.3.3.2. Análise das perguntas realizadas durante os episódios de 

O/AO 

Para alcançar o objetivo da pesquisa de identificar contingências de 

reforçamento das respostas de orientar de terapeutas e de se auto-orientar de clientes em 

sessões de terapia analítico-comportamental se fez necessário achar o contexto no qual 

ocorriam as orientações e auto-orientações. Este contexto foi denominado episódio de 

orientação/auto-orientação. Episódio de orientação/auto-orientação foi definido como 

um trecho da sessão em que o cliente ou terapeuta começam a abordar um tema até a 

última fala do cliente ou terapeuta sobre tal tema e a ocorrência de no mínimo uma 

orientação ou auto-orientação. Assim, uma sessão poderia conter nenhum ou vários 

episódios de orientação ou auto-orientação. 

 A delimitação dos episódios de orientação/auto-orientação foi necessária para 

encontrar as perguntas realizadas pelos terapeutas e as respostas dos clientes e para 
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fazer as análises de contingências do comportamento de emitir orientação dos terapeutas 

e do comportamento de emitir auto-orientação dos clientes. 

Verificaram-se quantas falas de terapeutas e clientes existiam dentro de um 

episódio de orientação e auto-orientação e qual a proporção destas falas dentro das 

sessões dos diferentes terapeutas de forma a caracterizar o quanto das sessões é 

despendido em episódios de orientação/auto-orientação.  

Para facilitar a compreensão é apresentado um exemplo de um episódio de 

orientação. Neste exemplo a fala de número 32 da cliente (32C) foi o início do episódio 

de orientação e a fala de número 44 do terapeuta (44T) foi o fim do episódio de 

orientação. Como no episódio de orientação/auto-orientação é levada em conta a 

interação terapeuta-cliente, pode-se dizer que neste episódio houve 12 seqüências de 

falas de ambos interlocutores (12 falas do cliente e 12 falas do terapeuta). Se o exemplo 

tivesse sido retirado de uma sessão com 120 seqüências de falas e dessas 120 

seqüências 12 fossem em um único episódio de orientação, a proporção de falas 

relacionadas à orientação nessa sessão seria de 10%.  

Nos episódios de orientação/auto-orientação foi observado que as orientações 

eram precedidas de uma série de perguntas feitas pelos terapeutas e respondidas pelos 

clientes. Foi realizado um levantamento geral destas perguntas e encontraram-se as 

seguintes:  

(a) Quando ocorreu a situação relatada pelo cliente? 

(b) Porque ocorreu aquela situação (a que o cliente atribui a situação relatada)?  

(c) Qual foi o comportamento do cliente naquela situação?  

(d) O comportamento foi considerado adequado?  

(e) O que o cliente sentiu diante daquela situação?  



 

214 
 

(f) Passada a situação o cliente é capaz de verbalizar o que deveria fazer em situações 

similares ou se emitiu a reação pretendida? (veja o exemplo adiante). 

  Para cada episódio de orientação/auto-orientação foi anotada a presença ou não 

das respostas dos clientes antecedidas ou não das perguntas dos terapeutas. Quando 

cada resposta do cliente era encontrada, anotava-se SIM. 

Supôs-se que a orientação teria maior probabilidade de ocorrer quando os 

clientes respondessem as seguintes perguntas: (a) quando ocorreu a situação relatada? 

(b) porque ocorreu aquela situação (a que o cliente atribui a situação relatada)? (c) qual 

foi o comportamento do cliente naquela situação? (e) o que o cliente sentiu naquela 

situação? e que ou não fossem realizadas as seguintes perguntas pelos terapeutas ou não 

houvesse respostas dos clientes: (d) o comportamento foi considerado desejável? e (f) 

passada a situação o cliente é capaz de verbalizar o que deveria fazer em situações 

similares ou se emitiu a reação pretendida? Assim, o terapeuta emitiria orientação 

quando o cliente diante das perguntas (d) e (f) não conseguisse discriminar qual o 

comportamento que o mesmo deveria ter, ou quando o cliente não conseguisse sequer 

dizer qual reação deveria ter ocorrido diante de determinada situação (ou seja, a 

orientação era emitida quando claramente o cliente não se encontrava em contato com 

as contingências). Essa seqüência seria apresentada da seguinte maneira (SIM-SIM-

SIM-NÃO-SIM-NÃO). 

No caso da auto-orientação, supôs-se que a emissão desta ocorreria em maior 

proporção se os clientes respondessem todas as perguntas listadas acima. Essa 

seqüência seria apresentada da seguinte maneira (SIM-SIM-SIM-SIM-SIM-SIM). 
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Exemplo de episódio de orientação: 

32C: fora o calor, tá tudo certo, ando me sentindo bem! Ah, posso te contar uma 

coisa... To meio nervosa, mas vamos lá (risos)  

32T: pode falar, sou só ouvidos... (risos) 

33C: fiz uma coisa que provavelmente você não irá gostar... ou não (risos). Deixe-

me ver, terça-feira, não na quarta-feira... Estava meio cansada 

33T: você está se referindo a esta semana? Foi ontem? 

34C: isso... Então na quinta-feira vim aqui, conversamos e fiquei mais consciente 

(risos). Mas com o passar do tempo parece que vou enfraquecendo... Nesta quarta-

feira acordei com a idéia fixa de falar com meu ex. Aí fui trabalhar e tentar me 

distrair. Mas sabe aqueles dias onde o mundo resolve te estressar e te contrariar... 

34T: uhm...O que foi que aconteceu? 

35C: então, briguei com a minha chefe, e ela no meio da briga me chamou de mal 

amada! Mal amada eu!Quem é ela pra falar isso... Aí eu pensei a culpa é minha... 

Que eu fico falando pra todo mundo o que meu ex-marido me fez, que ele me trocou 

por uma ninfetinha mais magra... Até o porteiro do prédio que trabalho sabe disso... 

Ninguém manda ter boca grande... Mas as pessoas são ruins, na hora que briga, 

vira e usa o que você falou como arma contra você... Enfim, só sei que fiquei 

chateada, saí do trabalho com vontade de matar um... Quando to indo pra casa, uma 

pessoa vomita no meu pé no metrô... 

35T: nossa... 

36C: só sei que sai do metrô chorando, passei na padaria e não tinha a bomba de 

chocolate que eu queria... Cheguei em casa tomei banho e fui pra frente da TV, 

morta de fome e raiva... Nisso começo a ver a novela... E o mocinho todo 

romântico... Num impulso catei o telefone e liguei pro W.  

36T: ahm... E aí como foi? 

37C: antes que você me dê um sermão, gostaria que você entendesse que isso 

aconteceu por uma soma de coisas. Acho que a minha chefe extrapolou, me levou ao 

limite e depois o que me aconteceu no metrô, foi pra acabar... Acho que essa série 

de porcarias me deixaram mais sensível e por isso eu liguei. 

37T: tudo bem... Não estou aqui pra te julgar, só te perguntei como foi? (risos). Por 

exemplo, como se sentiu ao ligar! 

38C: então foi péssimo (riso nervoso). Ele atendeu o telefone e logo foi perguntando 

do filho. Eu respondi que tava tudo bem e que ele estava na avó. Aí então ele me 

responde: que bom, então diga o que você quer? Eu fiquei meio gaga, e ele já se 

antecipou... Ah só bater papo e começou com aquelas perguntinhas que me irritam: 

você está bem? E o trabalho? Tá se cuidando! Até aí eu fui respondendo, aí quando 

eu fiz as mesmas perguntas, na verdade não gostei da resposta que ele me deu. Ele 

disse que tava ótimo, que tinha sido promovido e assim por diante... Eu comecei a 
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ficar muito brava ao perceber que ele vivia muito bem sem mim e comecei a me 

alterar... Conclusão: chorei ao telefone, pedi para ele voltar... Xinguei...e tudo mais. 

38T: você ainda não está preparada para falar com ele não é mesmo. Toda vez 

acontece a mesma coisa... 

39C: eu sei que depois que desliguei o telefone, percebi que tinha ‘recaído’ e feito 

tudo errado. Me senti muito mal, chorei... E me senti deprimida. Depois de um 

tempo, comecei a pensar e não me senti mais mal, pois isso só aconteceu, pois minha 

chefe me levou a loucura e meu dia foi uma lástima. 

39T: peraí... Devagar nessa hora... (risos). Você mesmo me disse que já vinha 

pensando em ligar pra ele naquele dia pela manhã. Concordo com você que seu dia 

não foi dos melhores... Agora dizer que um dia ruim te levou a ligar pra ele e falar o 

que você falou já não é verdade, não é... Você está passando por uma série de 

coisas, mas o principal é que não parece ter assimilado bem o rompimento do 

casamento; e principalmente está comparando sua vida com a dele... Colocando 

tudo no mesmo balaio e as coisas que te acontecem e não te agradam você considera 

responsabilidade dele. Não é isso?  

40C: não sei... (silencio longo). Mas o dia ruim deu uma ajudadinha (riso nervoso)... 

Ahm... Odeio quando você tem razão (risos) e você me fala as verdades de um jeito 

mansinho... (riso nervoso).  

41T: mas me diga, você provavelmente passará por outras situações semelhantes...  

O que quero dizer é, provavelmente ainda doerá o fim do casamento e 

provavelmente terá dias estressantes no trabalho! O que queria dizer é: como você 

provavelmente pretende lidar com isso? 

41C: boa pergunta (risos)... Olha... Vou te contar a minha vontade agora. Juntar o 

telefone e falar horrores pra ele pra nova esposa dele. Quanto à minha chefe, quero 

que ela se exploda... Odeio cargos de confiança. Mas sei que essa não é a melhor 

forma de se resolver esta situação, mas é assim que acabo agindo.  

42T: é, complicado mesmo, mas sabendo como fatores estressantes do dia-a-dia te 

abalam, “quero que você pense nesta semana em estratégias de como lidar com essa 

situação, ok. Pode ser?” (Orientação para Encoberto) 

42C: (risos). Vou tentar... Não sei se vou conseguir pensar em nada... Falando em 

pensar, você viu que terá uma festa grande no clube X neste sábado?   

43T: risos. É difícil pensar sobre algumas coisas, né... Mais tarde retornaremos a 

esta questão... (risos).  Tá, mas o que você quer me dizer sobre a festa do clube X!  

44 C: fazer o que? (risos)... Estamos aqui pra isso! (referindo-se a falar e pensar 

em seu comportamento com seu ex)...  Então a festa vai estar ótima, não sei se 

vou...  

44T: é... a festa é grande né... 
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6.3.3.3.3. Análise por categorias das perguntas realizadas durante 

os episódios de O/AO 

Para todas as perguntas encontradas nos episódios de orientação e auto-

orientação foi feito um levantamento das respostas emitidas pelos diferentes clientes e 

categorias de respostas foram formadas, ou foram usadas categorias de respostas 

encontradas na literatura.  

Para (a) “Quando ocorreu a situação relatada pelo cliente?” foram formadas 

duas categorias de respostas. Os clientes ou afirmavam que a situação relatada havia 

ocorrido no cotidiano (presente) ou que ela vinha ocorrendo há mais tempo (passado).  

Para (b) “Porque ocorreu aquela situação?” (a que o cliente atribui a situação 

relatada), os fatores que os clientes atribuíam à situação relatada estão apresentados na 

Tabela 32: 

Tabela 32. Categorias de respostas emitidas pelos clientes a pergunta: “Porque ocorreu a situação?” 
Categorias de respostas a pergunta: 
“Porque ocorreu a situação?” 

Exemplos 

1. Não sabe dizer o porquê de a 
situação ter ocorrido, mas avalia seu 
comportamento como ‘inadequado’. 

Ex1: “Só sei que quando eu vi já tinha transado com uma 
garota de programa sem camisinha”, Ex2: “Em um segundo 
tava tudo bem, no segundo seguinte tinha pegado minha mãe 
pelo colarinho... Quase bati na minha própria mãe, que 
horror...”; 

2. Ficou paralisado, deixou de emitir o 
comportamento que julgava ser 
‘adequado’ à situação. 

Ex1: “Estou nesse estado, pois escutei meu marido falar 
barbaridades e não me mexi, não falei o que pensava a ele”; 
Ex2: “Tem horas que me assusto com minha passividade, vi 
meu amigo ser acusado e mesmo sabendo que este era 
inocente, não fiz o mínimo que um ser humano deve fazer 
para o outro, ou seja, dizer que não foi ele... Agora estou mal 
e ele não acredita”; 

3. A orientação ou a análise do 
terapeuta foi seguida ou deixou de ser 
seguida. 

Ex1: “Fiz o que você pediu e pela primeira vez, pensei 
friamente esta semana sobre deixar este emprego”; Ex2: 
“Não há a menor chance de conversar com o meu marido, 
nem adianta você dizer para eu ao menos pensar sobre este 
assunto, você não conhece ele”; Ex3: “Você tinha razão, esta 
semana consegui falar com meu chefe e me senti bem, pois 
além de conseguir falar, recebi um feedback”; 

4. Responsabiliza a situação ao 
comportamento de outra pessoa. 

Ex1: “Tô muito ansiosa esta semana, pois meu namorado 
que odeia minha companheira de república vem me visitar”; 
Ex2: “Fui chamada até a escola do meu filho, pois ele está 
sendo agressivo com seus coleguinhas, e pior que falar com 
meu marido não adianta”; Ex3: “Quando eu vi, eles estavam 
discutindo e eu estava bem no meio da briga... Também toda 
vez que eles bebem, discutem... Eu entrei nessa de gaiato...”; 

5. Não sabe discriminar o porquê de a 
situação ter ocorrido. 

Ex1: “Não tenho a menor idéia do que aconteceu para que as 
coisas tomassem este rumo”.  
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Para (c) “Qual foi o comportamento do cliente naquela situação?” as 

possibilidades de respostas são: 

Tabela 33. Categorias de respostas emitidas pelos clientes a pergunta: “Qual foi o comportamento do 
cliente naquela situação?” 

Para (d): “O comportamento foi considerado desejável?” as respostas foram: 

Tabela 34. Grupo de respostas emitidas pelos clientes à pergunta: “O comportamento foi considerado 
desejável?” 
Possíveis respostas à pergunta: “O 

comportamento foi considerado 
desejável?” 

Exemplos 

1) Considera seu comportamento 
adequado à situação.  

Ex1: “To bem satisfeita comigo mesma, fiz o que deveria ser 
feito... Não dá pra eu ficar esperando a vida inteira pra saber se 
ele vai deixar a mulher ou não... agora quem não quer mais 
sou eu... E a vida continua...”. 

2) Considera seu comportamento 
inadequado, mas sabe descrever 
qual deveria ser a reação adequada 
à situação. 

Ex1: “Nunca deveria ter reagido à provocação dele... Agora 
ele passou por bonzinho e eu por descontrolada... Mas não 
vejo a hora de ter outra oportunidade... Quando ele começar a 
me xingar baixinho, vou virar e dizer na lata...Não adianta que 
não vai conseguir me desestabilizar...”. 

3) Não saber dizer se o 
comportamento emitido é 
considerado desejável ou não. 

Ex1: “To te contando tudo isso, mas não tenho a menor idéia 
se fiz a melhor coisa ou não... Só sei que fiz (risos)...”. 

 

Para (e): “O que o cliente sentiu diante daquela situação?” utilizou-se uma 

readaptação do esquema básico de palavras emocionais (adaptado por Brandão, 2003, 

de Korman & Greenberg, 1998). Algumas expressões emocionais foram incorporadas 

(Ex: a subcategoria aflição na categoria medo); a categoria sem classificação foi 

Categorias de resposta à pergunta: 
“Qual foi o comportamento do cliente 

naquela situação?” 

Exemplos 

1. Comportou-se de forma que 
considerou ‘adequada’, apesar das 
conseqüências nem sempre serem as 
esperadas. 

Ex1: “Quando ele veio me falar sobre sua ex-namorada, 
respondi: não falo sobre sua ex e ponto”; Ex2: “Eu sei que fiz 
a melhor coisa, mas falar a verdade a meu chefe só serviu para 
que eu tivesse fama de fofoqueira no setor”. 

2. Seguiu a orientação do terapeuta. Ex1: “To feliz essa semana, na hora que meu namorado 
começou a falar besteira, lembrei da terapia, respirei fundo e 
disse: F, isso eu não discuto e saí...”. 

3. Analisou a situação, ou seja, 
cliente levanta as principais 
variáveis responsáveis por 
determinada situação. 

Ex1: “Fiquei pensando porque não consigo me livrar desta 
tristeza, e percebi que várias coisas ajudam para que eu não 
consiga me livrar, por exemplo, minha situação financeira, não 
saber fazer diferente e (risos) a vantagem que tenho em ser 
deprimida...”. 

4. Cliente não enfrentou a situação, 
ou seja, diante de uma situação, 
cliente esquiva-se da mesma. 

Ex1: “Não adianta dialogar com meu marido, não acho que 
isso vai me levar a algum lugar...”. 

5. Não sabe dizer, ou seja, cliente não 
sabe dizer como se comportou em 
determinada situação. 

Ex1: “Não tenho a menor idéia do que fiz para isso ter 
acontecido”. 
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substituída por não sabia dizer o que sentiu na situação que estava sendo analisada e a 

categoria ‘misto’ (quando o cliente relatava mais de uma emoção) foi removida.  

Tabela 35. Esquema Básico de Palavras emocionais (adaptado de Shaver et al. 1987 – readaptado por 
Donadone, 2009). 

Amor Raiva Alegria 
1. Adoração 
2. Afeição 
3. Amar 
4. Apreciação 
5. Atração (atraído) 
6. Carinho 
7. Compaixão 
8. Desejo 
9. Empolgada (quanto ao 
outro) 
10. Estimular 
11. Gamado, louco de paixão 
12. Gostar 
13. Luxúria ou desejo ardente 
14. Paixão 
15. Prazeroso  
16. Proteção 
17. Segura (na relação/ quanto 
ao relacionamento) 
18. Sentimentalidade 
19. Ser cuidado por 
20. Ternura 
21. Vontade 

 

1. Abominação 
2. Agitação 
3. Amargura 
4. Aversão 
5. Bravo 
6. Ciúmes 
7. Contrariado 
8. Desdenho 
9. Desgostar (não 

gostar) 
10. Desprezo 
11. Enganado 
12. Estressado (irritado) 
13. Exaltação 
14. Exasperação 
15. Feroz 
16. Frustração 
17. Fúria 
18. Hostilidade 
19. Incomodado 
20. Incompreensão 
21. Indignação 
22. Inveja 
23. Ira 
24. Irritação 
25. Mágoa 

(ressentimento) 
26. Nojo 
27. Ódio 
28. Raiva 
29. Rancor 
30. Repugnância 
31. Resmungar 
32. Ressentimento 
33. Ser rabugento 
34. Ser zangado 
35. Tormento 
36. Ultrajar 
37. Vingança 
38. Vigiado (controlado, 

sufocado) 

1. Alegria 
2. Alívio 
3. Animado 
4. Ânsia 
5. Bem (estar bem) 
6. Confiante 
7. Contentamento 
8. Coragem 
9. Deleite 
10. Distração (prazer) 
11. Ditoso 
12. Diversão 
13. Elação 
14. Emoção 
15. Empolgado (entusiasmado) 
16. Encanto 
17. Enfeitiçada 
18. Enlevo 
19. Entusiasmo 
20. Esperança 
21. Euforia 
22. Excitação 
23. Êxito 
24. Êxtase 
25. Exultar 
26. Felicidade 
27. Gozo 
28. Jovialidade 
29. Júbilo 
30. Livre 
31. Orgulho 
32. Otimismo 
33. Prazer 
34. Relaxado 
35. Satisfação 
36. Seguro (quanto à vida) 
37. Sentir-se melhor 
38. Sortudo (feliz) 
39. Tranqüilo 
40. Ventura 
41. Vitorioso 
42. Zelo 
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 Para (f): “Passada a situação o cliente é capaz de verbalizar o que deveria 

fazer em situações similares ou se emitiu a reação pretendida? as repostas foram: 

Tristeza Medo Culpa/vergonha 
1. Abatido 
2. Agonia 
3. Alienação 
4. Angustia 
5. Arrasado  
6. Cansaço 
7. Chateado 
8. Chocado 
9. Compaixão 
10. Depressão 
11. Derrota 
12. Desagrado 
13. Desamparo 
14. Desanimado  
15. Desapontado 
16. Desesperança 
17. Desespero 
18. Desgostoso 
19. Desgraçado 
20. Dó (lastima comiseração, 

compaixão) 
21. Doloroso (dor) 
22. Esgotado 
23. Estar na escuridão/tristeza 

profunda 
24. Fracassado 
25. Impotência 
26. Indiferença 
27. Infelicidade 
28. Isolado 
29. “Jogada às traças; deixada de lado” 
30. Machucado 
31. Mágoa (desgostoso/ pesar) 
32. Melancolia 
33. Miséria 
34. Negligenciado 
35. Pena 
36. Perdido 
37. Pesar 
38. Rejeição 
39. Ruim (estar ruim/estar mal) 
40. Saudade  
41. Sofrimento 
42. Solidão 
43. Tristeza 
 

1. Aflição 
2. Alarmado 
3. Ansiedade 
4. Apreensão 
5. Assustado 
6. Choque 
7. Confuso 
8. Desgosto 
9. Dúvidas 
10. Estressado 

(temeroso) 
11. Histeria 
12. Horror 
13. Incapaz 
14. Intranqüilidade 
15. Medo 
16. Nervosismo 
17. Pânico 
18. Pavor 
19. Pesaroso 
20. Preocupado 
21. Pressionado 
22. Tensão 
23. Terror 
24. Vigiado (intranqüilo) 

 

1. Arrependimento 
2. Constrangido 
3. Culpado 
4. Deslocado 
5. Embaraçado 
6. Humilhado 
7. Inferiorizado 
8. Inseguro 
9. Insultado 
10. Remorso 
11. Tímido 
12. Vergonha 

 
 

Não sabe 
(Cliente não consegue nomear a emoção sentida na 

situação relatada) 
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Tabela 36. Categorias de respostas emitidas pelos clientes a pergunta: “Passada a situação o cliente é 
capaz de verbalizar o que deveria fazer em situações similares ou emitiu a reação pretendida?” 
Categorias de respostas à pergunta: 
“Passada a situação o cliente é capaz 
de verbalizar o que deveria fazer em 

situações similares ou se emitiu a 
reação pretendida?” 

Exemplos 

1) Sim, é capaz de verbalizar o que 
deveria fazer em situações similares 
ou emitir a reação pretendida 

Ex1: “Agora eu aprendi... Ficar no pé de homem não garante 
fidelidade, pelo contrário (risos)... Por isso que não vejo a 
hora de arrumar um novo namorado e colocar em prática 
tudo que aprendi aqui... Nada de ligações altas horas, nem 
verificar celular... Aprendi... E de agora em diante o que 
tiver que ser será!”. Ex2: “To muito feliz com nossa 
terapia... Apesar dos pesares e de todos os pensamentos 
infernais, consegui no final das contas não fazer o ritual... 
Faz duas horas que não lavo as mãos, mesmo estando 
nervosa...” 

2) Não saber dizer se emitiu o 
comportamento adequado à situação 
ou não sabe avaliar se em situações 
similares reagiria de outra forma 

Ex1: “Sabe o que é mais triste, ensaiei o que iria falar pro 
meu chefe mil vezes, e chegou na hora, não falei nada, e pior 
ainda concordei com tudo o que ele disse... Sou muito 
patife”. Ex2: “Acho que se passasse por essa situação de 
novo, não saberia o que fazer de novo (risos)... É muito 
difícil agir diferente, afinal sou eu...”  

 
6.3.3.3.4. Análise de contingências das orientações e auto-

orientações 

 Levando-se em consideração a revisão da literatura sobre a análise de 

contingências e a leitura dos episódios de orientação e auto-orientação, ampliou-se o 

modelo de análise de contingências de três termos, antecedente-comportamento-

conseqüente. Foram adicionados mais elos ao antecedente. Elementos como a narrativa 

do cliente e as intervenções realizadas pelos terapeutas antes da emissão da orientação 

ou auto-orientação foram considerados como antecedentes adicionais. Assim, a análise 

de contingências teve cinco elementos: 1. Narrativa do cliente; 2. Intervenções do 

terapeuta que antecedem a emissão de orientação/auto-orientação; 3. Antecedente; 4. 

Comportamento; 5. Conseqüente.  

(1) Narrativa do Cliente: o cliente de narrava em sessão o que ocorreu com ele fora da 

sessão, incluindo possíveis explicações para que se comportasse ou se sentisse de 

determinada maneira. O aspecto determinante para se considerar a ‘narrativa do cliente’ 

era não haver qualquer intervenção do terapeuta.  
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(2) Intervenções do terapeuta que antecedem a emissão de orientação/auto-orientação: 

qualquer comportamento do terapeuta que não seja uma orientação. 

(3) Antecedente: qualquer comportamento do cliente ou terapeuta anterior a emissão de 

orientação e auto-orientação. 

(4) Comportamento: Nesta pesquisa analisou-se o comportamento de terapeutas 

emitirem orientação e o comportamento de clientes emitirem auto-orientação. 

(5) Conseqüente: comportamento do cliente ou terapeuta após a emissão de 

orientação/auto-orientação.   

 O exemplo apresentado a seguir ilustra um episódio de orientação onde foram 

identificados os cinco elementos apresentados acima como componentes da análise de 

contingências.  
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6.3.3.3.5. Exemplo de episódio de orientação: 

32C: fora o calor, tá tudo certo, ando me sentindo bem! Ah, posso te contar uma 

coisa... To meio nervosa, mas vamos lá (risos)  

32T: pode falar, sou só ouvidos... (risos) 

33C: fiz uma coisa que provavelmente você não irá gostar... ou não (risos). Deixe-

me ver, terça-feira, não na quarta-feira... Estava meio cansada 

33T: você está se referindo a esta semana? Foi ontem? 

34C: isso... Então na quinta-feira vim aqui, conversamos e fiquei mais consciente 

(risos). Mas com o passar do tempo parece que vou enfraquecendo... Nesta quarta-

feira acordei com a idéia fixa de falar com meu ex. Aí fui trabalhar e tentar me 

distrair. Mas sabe aqueles dias onde o mundo resolve te estressar e te contrariar... 

34T: uhm... 

35C: então, briguei com a minha chefe, e ela no meio da briga me chamou de mal 

amada! Mal amada eu!Quem é ela pra falar isso... Aí eu pensei a culpa é minha... 

Que eu fico falando pra todo mundo o que meu ex-marido me fez, que ele me trocou 

por uma ninfetinha mais magra... Até o porteiro do prédio que trabalho sabe disso... 

Ninguém manda ter boca grande... Mas as pessoas são ruins, na hora que briga, 

vira e usa o que você falou como arma contra você... Enfim, só sei que fiquei 

chateada, sai do trabalho com vontade de matar um... Quando to indo pra casa, uma 

pessoa vomita no meu pé no metrô... 

35T: nossa... 

36C: só sei que sai do metrô chorando, passei na padaria e não tinha a bomba de 

chocolate que eu queria... Cheguei em casa tomei banho e fui pra frente da TV, 

morta de fome e raiva... Nisso começo a ver a novela... E o mocinho todo 

romântico... Num impulso catei o telefone e liguei pro W.  

36T: ahm... E aí como foi? 

37C: antes que você me dê um sermão, gostaria que você entendesse que isso 

aconteceu por uma soma de coisas. Acho que a minha chefe extrapolou, me levou ao 

limite e depois o que me aconteceu no metrô, foi pra acabar... Acho que essa série 

de porcarias me deixaram mais sensível e por isso eu liguei. 

37T: tudo bem... Não estou aqui pra te julgar, só te perguntei como foi? (risos). Por 

exemplo, como se sentiu ao ligar! 

38C: então foi péssimo (riso nervoso). Ele atendeu o telefone e logo foi perguntando 

do filho. Eu respondi que tava tudo bem e que ele estava na avó. Aí então ele me 

responde: que bom, então diga o que você quer? Eu fiquei meio gaga, e ele já se 

antecipou... Ah só bater papo e começou com aquelas perguntinhas que me irritam: 

você está bem? E o trabalho? Tá se cuidando! Até aí eu fui respondendo, aí quando 

eu fiz as mesmas perguntas, na verdade não gostei da resposta que ele me deu. Ele 

disse que tava ótimo, que tinha sido promovido e assim por diante... Eu comecei a 

(32 C
: início do episódio de 

orientação) 
(N

arrativa do cliente. F
alas: 33C

 a 41C
) 
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ficar muito brava ao perceber que ele vivia muito bem sem mim e comecei a me 

alterar... Conclusão: chorei ao telefone, pedi para ele voltar... Xinguei...e tudo mais. 

38T: você ainda não está preparada para falar com ele não é mesmo. Toda vez 

acontece a mesma coisa... 

39C: eu sei que depois que desliguei o telefone, percebi que tinha ‘recaído’ e feito 

tudo errado. Me senti muito mal, chorei... E me senti deprimida. Depois de um 

tempo, comecei a pensar e não me senti mais mal, pois isso só aconteceu, pois minha 

chefe me levou a loucura e meu dia foi uma lástima. 

39T: peraí... Devagar nessa hora... (risos). Você mesmo me disse que já vinha 

pensando em ligar pra ele naquele dia pela manhã. Concordo com você que seu dia 

não foi dos melhores... Agora dizer que um dia ruim te levou a ligar pra ele e falar o 

que você falou já não é verdade, não é... Você está passando por uma série de 

coisas, mas o principal é que não parece ter assimilado bem o rompimento do 

casamento; e principalmente está comparando sua vida com a dele... Colocando 

tudo no mesmo balaio e as coisas que te acontecem e não te agradam você considera 

responsabilidade dele. Não é isso?  

40C: não sei... (silencio longo). Mas o dia ruim deu uma ajudadinha (riso nervoso)... 

Ahm... Odeio quando você tem razão (risos) e você me fala as verdades de um jeito 

mansinho... (riso nervoso).  

41T: mas me diga, você provavelmente passará por outras situações semelhantes...  

O que quero dizer é, provavelmente ainda doerá o fim do casamento e 

provavelmente terá dias estressantes no trabalho! O que queria dizer é: como você 

provavelmente pretende lidar com isso? 

41C: boa pergunta (risos)... Olha... Vou te contar a minha vontade agora. Juntar o 

telefone e falar horrores pra ele pra nova esposa dele. Quanto a minha chefe, quero 

que ela se exploda... Odeio cargos de confiança. Mas sei que essa não é a melhor 

forma de se resolver esta situação, mas é assim que acabo agindo.  

42T: é, complicado mesmo, mas sabendo como fatores estressantes do dia-a-dia te 

abalam, quero que você pense nesta semana em estratégias de como lidar com essa 

situação, ok?  Pode ser? 

42C: (risos). Vou tentar... Não sei se vou conseguir pensar em nada... Falando em 

pensar, você viu que terá uma festa grande no clube X neste sábado?   

43T: risos. É difícil pensar sobre algumas coisas, né... Mais tarde retornaremos a 

esta questão... (risos).  Tá, mas o que você quer me dizer sobre a festa do clube X!  

44 C: fazer o que? (risos)... Estamos aqui pra isso! (referindo-se a falar e pensar 

em seu comportamento com seu ex)...  Então a festa vai estar ótima, não sei se 

vou...  

44T: é... a festa é grande né... 
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As Intervenções que antecediam a emissão de orientação/auto-orientação foram 

analisadas usando uma adaptação das ‘categorias de comportamento verbal vocal do 

terapeuta’ de Zamignani e Meyer (2007a). Nesta adaptação apenas a categoria 

recomendação (ou orientação) foi removida. A Tabela 37 apresenta de forma resumida e 

adaptada, as categorias de comportamento verbal vocal do terapeuta elaborada por 

Zamignani e Meyer (2007a) com exemplos retirados da presente pesquisa. 

Tabela 37. Adaptação das categorias de comportamento verbal vocal do terapeuta de Zamignani e Meyer 
(2007a) e exemplos. 

Definição da categoria verbal vocal do terapeuta Exemplos 
1. Solicitação de relato: Contempla verbalizações do terapeuta 
nas quais ele solicita ao cliente descrições a respeito de ações, 
eventos, sentimentos ou pensamentos. 

Ex: “O que gostaria que você 
descrevesse melhor é o porquê não 
falou nada, não reagiu à provocação 
do seu chefe...”. 

2. Facilitação: É caracterizada por verbalizações curtas ou 
expressões paralinguísticas que ocorrem durante a fala do cliente. 
Tipicamente, estas verbalizações indicam atenção ao relato do 
cliente e sugerem sua continuidade. 

Ex: “Hum hum... Sei”. 

3. Empatia: Contempla ações ou verbalizações do terapeuta que 
sugerem acolhimento, aceitação, cuidado, entendimento, validação 
da experiência ou sentimento do cliente. 

Ex: “... Realmente você tem razão... 
Seu chefe está passando dos 
limites...”. 

4. Informação: Contempla verbalizações nas quais o terapeuta 
relata eventos ou informa o cliente sobre eventos (que não o 
comportamento do cliente ou de terceiros), estabelecendo ou não 
relações causais ou explicativas entre eles. 

Ex: “Deixe te explicar uma coisa, a 
atuação de um antidepressivo não é 
imediata... O organismo precisa de no 
mínimo 15 dias...”. 

5. Solicitação de reflexão: Contempla verbalizações nas quais o 
terapeuta solicita ao cliente qualificações, explicações, 
interpretações, análises ou previsões a respeito de qualquer tipo de 
evento. O terapeuta solicita que o cliente analise ou estabeleça 
relações entre os eventos em discussão.  

Ex: “Você está me dizendo que 
algumas coisas te irritam em seu 
chefe, você já observou quais aspectos 
em si fazem com que ele aja de uma 
forma ou outra e o qual sua 
participação nisso... Sei lá...”. 

6. Interpretação: Contempla verbalizações nas quais o terapeuta 
descreve, supõe ou infere relações causais e/ou explicativas 
(funcionais, correlacionais, ou de contigüidade) a respeito do 
comportamento do cliente ou de terceiros, ou identifica padrões de 
interação do cliente e/ou de terceiros.  

Ex: “Toda vez que você força um 
encontro com seu ex, sai deste 
encontro mais machucada do que 
antes, não é?”. 

7. Aprovação: Contempla verbalizações do terapeuta que sugerem 
avaliação ou julgamentos favoráveis a respeito de ações, 
pensamentos, características ou avaliações do cliente. 
Verbalizações de aprovação dirigem-se a ações ou características 
específicas do cliente e pressupõem o terapeuta como alguém que 
pode selecionar e fortalecer aspectos de seu comportamento que 
seriam mais ou menos apropriadas.  

Ex: “Muito bem, A. Acho que você 
conseguiu de forma sucinta mostrar 
seu ponto de vista para seu marido...”. 

8. Reprovação: Contempla verbalizações do terapeuta que 
sugerem avaliação ou julgamento desfavorável a respeito de ações, 
pensamentos, características específicas do cliente e pressupõem o 
terapeuta como alguém que pode selecionar e fortalecer aspectos 
de seu comportamento que seriam mais ou menos apropriadas.  

Ex: “A vida é feita de escolhas... Você 
pode continuar casada e infeliz... Há 
muitas pessoas que preferem ter o 
status do casamento a enfrentar a vida 
e tentar ser feliz... São escolhas”. 

9. Outras verbalizações do terapeuta: Esta categoria inclui 
verbalizações do terapeuta não classificáveis nas categorias 
anteriores 

Ex: “O problema de atender aqui a 
noite é o barulho de escola de samba, 
avião... Tem que rir pra não chorar”. 

10. Terapeuta permanece em silêncio: Esta categoria deve ser Essa categoria relaciona-se a ausência 
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selecionada quando uma resposta verbal do tipo estado do 
terapeuta é encerrada sem que uma nova resposta verbal do tipo 
estado do mesmo falante seja iniciada. 

de intervenções do terapeuta antes do 
episódio de orientação. 

Para análise dos antecedentes nos episódios de orientação/auto-orientação foi 

feita uma adaptação das ‘categorias de comportamento verbal vocal dos clientes’ de 

Zamignani e Meyer (2007a). A única alteração foi na categoria metas, na qual foi 

incluída a auto-orientação.  

Tabela 38. Adaptação das categorias de comportamento verbal vocal do cliente de Zamignani e Meyer 
(2007a) e exemplos. 

Definição da categoria verbal vocal do cliente Exemplos 
1. Solicitação: É caracterizada por verbalizações nas 
quais o cliente apresenta pedidos ou questões ao 
terapeuta. 

Ex1: "O que você quer dizer com isso... Acho 
que não entendi a diferença entre salário 
líquido e bruto e a relação com meu salário...". 

2. Relato: Contempla verbalizações nas quais o 
cliente descreve ou informa ao terapeuta a ocorrência 
de eventos, ou aspectos relativos a eventos, respostas 
emocionais suas ou de terceiros, seus estados 
motivacionais e/ou tendências a ações, sem 
estabelecer relações causais ou funcionais entre eles. 

Ex1: “Ah tá... Vou explicar, desculpe tem 
horas que esqueço de dizer os detalhes... 
Voltando... Estava saindo de casa...". Ex2: 
“Acho que não tinha nada que falar pra ele no 
primeiro encontro sobre minhas dificuldades 
financeiras... Depois fiquei pensando que o 
cara vai achar que sou endividada". 

3. Melhora: É caracterizada por verbalizações nas 
quais o cliente relata mudanças satisfatórias com 
relação a sua queixa clínica, problemas médicos, 
comportamentos relacionados à sua queixa, ou 
comportamentos considerados pelo cliente ou pelo 
terapeuta como indesejáveis ou inadequados 
(independentemente da concordância de ambos 
quanto a melhora). 

Ex1: “To bem feliz com nossa terapia. Hoje já 
consigo sair de casa sem ajuda de ninguém... 
Isso significa bastante para mim...”. 

4. Metas: Contempla verbalizações dos clientes nas 
quais ele descreve seus projetos, planos ou estratégias 
para a solução de problemas trazidos como queixas 
para a terapia. Incluem-se aqui as auto-orientações. 

Ex1: “Na próxima vez que minha mãe falar 
isso... vou apontar pra ela os pontos positivos 
do meu trabalho (AOAE)". Ex2: “Vou 
conseguir arrumar um trabalho, aguarde e 
confira”. 

5. Relações: É caracterizada por verbalizações, nas 
quais o cliente estabelece relações causais e /ou 
explicativas (funcionais, correlacionais ou de 
contigüidade) entre eventos/descrevendo-as de forma 
explícita ou sugerindo por meio de metáforas ou 
analogias. 

Ex1: "Talvez esse namoro não seja tão ruim 
assim... Afinal, faz anos que ele me garante 
financeiramente, também não custa eu engolir 
alguns sapinhos... risos". Ex2: “Acho que agi 
adequadamente quando expliquei pra ele o que 
penso sobre cuidados excessivos com animais, 
por outro lado não há lógica alguma em me 
submeter a isso..." Ex3: “Engolir tudo como 
fiz, só me trouxe problemas, estresse e nenhum 
benefício. Nada anda bem, só enfrento 
problemas... Coisas boas, jamais...". 

6. Concordância: É caracterizada por verbalizações 
nas quais o cliente expressa julgamento ou avaliação 
favoráveis a respeito de afirmações, sugestões, 
análises ou outros comportamentos emitidos pelo 
terapeuta ou relata satisfação, esperança ou confiança 
no terapeuta e/ou no processo terapêutico. Inclui 
também verbalizações nas quais o cliente 
complementa ou resume a fala do terapeuta ou 

Ex1: "Concordo com o que você acabou de 
dizer. Você conseguiu me entender 
perfeitamente!". 
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episódios nos quais o cliente sorri em concordância 
com o terapeuta. 

7. Oposição: É caracterizada por verbalizações nas 
quais o cliente expressa discordância, julgamento ou 
avaliação desfavoráveis a respeito de afirmações, 
sugestões, análise ou outros comportamentos emitidos 
pelo terapeuta. 

Ex1: "Não, não, não... Não é nada disso. Acho 
que você não tá querendo entender minhas 
limitações”. Ex2: “Mas eu faço isso que você 
falou, só que não acho que tem o resultado 
esperado”. Ex3: "Acho que não rola eu falar o 
que penso pro meu chefe, até porque se não 
falo também não preciso me preocupar com 
possíveis mudanças e arcar com as 
conseqüências boas e ruins... Ele é genioso... 
Eu também não sou santa...” Ex4: “É difícil 
mesmo (se referindo ao estabelecimento de 
relações feito pelo terapeuta)... Deixa eu te 
contar da minha vizinha louca” (mudança de 
assunto). 

8. Outras verbalizações do cliente: Contempla 
verbalizações não classificáveis nas categorias 
anteriores. Incluem também verbalizações do cliente 
ao cumprimentar o terapeuta em sua chegada ou 
partida, anúncios de interrupções ou comentários 
alheios ao tema em discussão. 

Ex1: (barulho estridente)... Nossa que susto... 
Acho que caiu um lenço (risos); Ex2: “Aí ele 
chegou... Meu deus, estão matando a criança na 
sala ao lado (risos), desculpe... Eu tava dizendo 
que.. Risos... Como crianças choram não?”. 

9. Cliente permanece em silêncio: Esta categoria 
deve ser selecionada quando uma resposta verbal do 
tipo estado do cliente é encerrada sem que uma nova 
resposta verbal do tipo estado do mesmo falante seja 
iniciada. 

Após a intervenção do terapeuta, cliente não 
emite nenhuma resposta antes da orientação do 
terapeuta. 

 

Para a análise do comportamento de orientação e auto-orientação as sessões 

foram recategorizadas, permitindo o cálculo da concordância teste-reteste, em relação à 

categorização realizada no mestrado.  

Já para a pesquisa de mestrado foram criados quatro subtipos de orientações, 

pois estudos experimentais indicam que diferentes características de orientações podem 

produzir diferentes resultados (Donadone, 2004). Estes foram: orientações ou auto-

orientações para ação específica (OAE e AOAE), ação genérica (OAG e AOAG), tarefa 

(OT e AOT) e encobertos (OE e AOE). Na categorização feita para o mestrado não foi 

encontrado nenhum caso de auto-orientação para tarefa (AOT) e este dado foi 

confirmado no reteste. A Tabela 39 apresenta a definição de cada subtipo de orientação 

e auto-orientação e seus respectivos exemplos: 
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Tabela 39. Definição de orientação e auto-orientação e seus respectivos exemplos. 
Definição Exemplo 

Por orientação para ação específica (OAE) 
entendeu-se a orientação para que o cliente se 
comportasse da forma indicada em seu cotidiano com 
especificação da topografia do comportamento a ser 
desenvolvido. 

Ex1: “Tente falar para o seu marido que não 
quer ir à festa do banco...” (OAE) 

 Por orientação para ação genérica (OAG) 
entendeu-se a orientação para que o cliente se 
comportasse da forma indicada em seu cotidiano, 
porém não indicando a ação que deveria ser 
executada, e sim qual o resultado a ser atingido com 
qualquer topografia de comportamento.  

Ex1: “... Mas enfim, faça coisas que você goste, 
tente estar sempre, cada vez mais recheando a 
tua vida de coisas legais”. (OAG) 

Por orientação para encobertos (OE) entendeu-se 
como uma recomendação para que o cliente refletisse 
sobre um tema proposto ou observasse suas ações e 
pensamentos. 

Ex1: “Não seria interessante você pensar nas 
implicações que teria contar ou não contar o 
que aconteceu para o seu noivo?” (OE) 

Por orientação para tarefa (OT), entendeu-se a 
orientação para que o cliente executasse uma tarefa 
terapêutica. 

Ex1: “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)  

Por auto-orientação para ação específica (AOAE) 
entendeu-se a auto-orientação feita pelo próprio 
cliente para que o mesmo se comportasse da forma 
indicada em seu cotidiano com especificação da 
topografia do comportamento a ser desenvolvido. 

Ex1: “vou fazer assim... Não vou responder a 
emails, nem a mensagens dele esta semana, e 
pior que eu sei que vai ser difícil, mas preciso 
me posicionar" (AOAE) 

Por auto-orientação para ação genérica (AOAG) 
entendeu-se a auto-orientação feita pelo próprio 
cliente para que o mesmo se comportasse da forma 
indicada em seu cotidiano, porém não indicando a 
ação que deveria ser executada, e sim qual o resultado 
a ser atingido com qualquer topografia de 
comportamento. 

Ex1: “Eu ainda não sei como exatamente vou 
fazer, só sei que a partir de hoje vou assumir 
as rédeas de minha vida, e começar a me 
impor". (AOAG) 

Por auto-orientação para encobertos (AOE) 
entendeu-se como uma recomendação feita pelo 
próprio cliente para que o mesmo refletisse sobre um 
tema proposto ou observasse suas ações e 
pensamentos. 

Ex1: "Acho que vou pensar esta semana 
seriamente sobre que rumo quero tomar em 
minha vida, pois preciso definir algumas 
coisas... (risos), depois te conto..." (AOE) 

Por auto-orientação para tarefa (AOT) entendeu-se 
a auto-orientação emitida pelo próprio cliente para 
que o mesmo executasse uma tarefa terapêutica.  

Ex1: “Vou fazer assim... Toda vez que tiver 
pesadelos, vou anotar... Não só o pesadelo, 
mas o que eu fiz antes de dormir e o que 
aconteceu depois. Vai ficar mais fácil pra mim 
na hora que for te contar, tá bom?" (AOT) 

 

Uma análise qualitativa indicou que as orientações emitidas pelo terapeuta e 

auto-orientações emitidas pelos clientes podiam ou não ser semelhantes em seu 

conteúdo explícito e em sua função16. Duas situações foram encontradas: 1) as 

orientações emitidas pelos terapeutas (ou auto-orientações emitidas pelos clientes) eram 

                                                        
16 Função: efeito de uma contingência. 
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diferentes tanto em se conteúdo explícito como em sua função; e 2) as orientações/auto-

orientações emitidas eram diferentes em seu conteúdo explícito, porém similares em sua 

função, conforme a Tabela 40: 

Tabela 40. Exemplos de orientações e auto-orientações, enfatizando conteúdo explícito e função. 
Conteúdo e função das orientações e 

auto-orientações 
Exemplos 

(1) As orientações emitidas pelos 
terapeutas são diferentes tanto em seu 
conteúdo explícito como em sua 
função. 

Ex1: “Tente falar para o seu marido que não quer ir à casa da 
tia dele...” (OAE); 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) 

(2) As orientações emitidas são 
diferentes em seu conteúdo explícito, 
porém similares em sua função. 

Ex1: “Converse com sua mãe sobre o que você acha da 
postura dela, tente dizer a ela de forma clara o que a 
incomoda... Ela só saberá o que a incomoda se você se 
impuser, falar... Pense nisso!” (OE); Ex2: “Sua tarefa essa 
semana é falar ao seu chefe todas as coisas que você fez neste 
último projeto, ok”!(OT) 

 (3) As auto-orientações emitidas pelos 
clientes são diferentes tanto em seu 
conteúdo explícito como em sua 
função. 

Ex1: “A partir de hoje não vou mais beber... Isso tá me 
trazendo muitos problemas e não tem razão pra eu ficar 
bebendo” (AOAE); Ex2:“ Tenho que expor minha opinião 
quando o assunto for filhos” (AOAG) 

(4) As auto-orientações emitidas são 
diferentes em seu conteúdo explícito, 
porém similares em sua função. 

Ex1: “Acho que já posso sair de casa sem minha mãe... Vou 
tentar fazer isso essa semana” (AOAE); Ex2: “Vou pensar 
essa semana em como parar de fugir dos meus medos e me 
expor” (AOE). 

  

Na Tabela 40 no Ex1 de (1) ‘orientações diferentes em seu conteúdo explícito e 

função’ o terapeuta está trabalhando funcionalmente com a assertividade do cliente e no 

Ex2, o terapeuta está trabalhando com questões fisiológicas. Tanto no Ex1 como no 

Ex2 o conteúdo da resposta é diferente. Para (2) ‘orientações diferentes em seu 

conteúdo explícito, mas similares em função’, observa-se que tanto o Ex1 como o Ex2 

são diferentes no conteúdo, mas similares na função. Funcionalmente nos dois exemplos 

o terapeuta está trabalhando com assertividade.  

O mesmo foi observado no caso da auto-orientação. Assim para (3) ‘auto-

orientações diferentes em seu conteúdo explícito e função’ no Ex1 o cliente está 

funcionalmente se auto-orientando quanto a seus vícios e no Ex2 o cliente está 

funcionalmente se auto-orientando quanto à sua assertividade. Tanto no Ex1 como no 

Ex2 o conteúdo da resposta é diferente. Para (4) ‘auto-orientações diferentes em seu 
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conteúdo explícito, mas similares em função’ funcionalmente nos dois exemplos o 

cliente está emitindo auto-regras com a mesma função, o enfrentamento de seus medos. 

Para os conseqüentes desenvolveram-se categorias compostas da adaptação de 

algumas ‘categorias do comportamento verbal vocal do terapeuta e do cliente’ de 

Zamignani e Meyer (2007a).  

Tabela 41. Categorias de conseqüentes ao comportamento de orientar, adaptadas das categorias de 
comportamento verbal vocal do terapeuta e cliente (Zamignani e Meyer, 2007a) e exemplos. 

 Conseqüentes encontrados Exemplos 
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1. Solicitação: É caracterizada por verbalizações 
nas quais o cliente apresenta pedidos ou questões 
ao terapeuta. 

Ex1: "O que seria um acompanhante 
terapêutico. Preciso entender melhor isso". 

2. Relato: Contempla verbalizações nas quais o 
cliente descreve ou informa ao terapeuta a 
ocorrência de eventos, ou aspectos relativos a 
eventos, respostas emocionais suas ou de terceiros, 
seus estados motivacionais e/ou tendências a ações, 
sem estabelecer relações causais ou funcionais 
entre eles. 

Ex1: "Só pra você entender melhor... Tomo 
esse medicamento há dois anos... E antes 
tomava homeopatia". 

3. Concordância: É caracterizada por 
verbalizações nas quais o cliente expressa 
julgamento ou avaliação favoráveis a respeito de 
afirmações, sugestões, análises ou outros 
comportamentos emitidos pelo terapeuta ou relata 
satisfação, esperança ou confiança no terapeuta 
e/ou no processo terapêutico. Inclui também 
verbalizações nas quais o cliente complementa ou 
resume a fala do terapeuta ou episódios nos quais o 
cliente sorri em concordância com o terapeuta. 

Ex1: "Exatamente... Concordo que não dá 
pra ficar com as migalhas". 

4. Oposição: É caracterizada por verbalizações nas 
quais o cliente expressa discordância, julgamento 
ou avaliação desfavoráveis a respeito de 
afirmações, sugestões, análise ou outros 
comportamentos emitidos pelo terapeuta. 

Ex1: "Você não tá me entendendo. Não foi 
isso não"; Ex2: "Acho que não concordo 
com tudo o que disse, é fácil você me dizer 
pra fazer assim ou assado, mas você não tem 
noção o que é o meu chefe... E eu tenho 
dificuldades de me expor, sendo assim fico 
nessa..." Ex3: "não sei não, acho que já faço 
isso. Vivo falando pra ele o que quero". 

5. Cliente permanece em silêncio: Esta categoria 
deve ser selecionada quando uma resposta verbal 
do cliente é encerrada sem que uma nova resposta 
verbal do mesmo falante seja iniciada. 

 Cliente não responde nada após a emissão de 
orientação. 

 6. Auto-orientações: Contempla verbalizações dos 
clientes nas quais ele descreve seus projetos, 
planos ou estratégias para a solução de problemas 
trazidos como queixas para a terapia. Zamignani 
(2007) nomeou essa categoria como Meta. 

Ex1: "Você tem razão. Hoje vou chegar em 
casa e colocar meu plano em prática...De 
hoje não passa”. 
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7. Reprovação: Contempla verbalizações do 
terapeuta que sugerem avaliação ou julgamento 
desfavorável a respeito de ações, pensamentos, 
características específicas do cliente e pressupõem 
o terapeuta como alguém que pode selecionar e 
fortalecer aspectos de seu comportamento que 
seriam mais ou menos apropriadas. 

Ex1: terapeuta emite uma orientação 
(“Talvez se você falasse a verdade a ele teria 
uma dupla vantagem: ser mais confiável e 
não sentir-se ansiosa por mentir... Pense 
nisso, ok!”) e logo em seguida, como 
conseqüente a orientação emitida, reprova 
o comportamento do cliente que 
provavelmente o levou a emitir a 
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orientação (“Agora, voltando ao que eu tava 
te falando... Não posso concordar com essa 
sua idéia de fingir uma doença...") 

8. Orientação: Contempla verbalizações nas quais 
o terapeuta sugere alternativas de ação do cliente 
ou solicita o seu engajamento em ações ou tarefas. 
Deve ser utilizada quando o terapeuta especifica a 
resposta a ser (ou não) emitida pelo cliente. A 
literatura refere-se a essa categoria como 
aconselhamento, recomendação, comando, ordem. 

Ex1: Após a emissão de uma orientação, 
("Além de impor limites ao seu namorado; 
você deve essa semana procurar um novo 
emprego, ok”), terapeuta conseqüencia esta 
orientação com uma nova orientação. 
“Fora isso, mudando de foco... essa semana 
você deve ir ao ginecologista, não dá mais 
pra adiar... vamos dona A... coragem...”. 

 

Análise similar foi feita com os conseqüentes da auto-orientação.  

 Tabela 42. Categorias de conseqüentes ao comportamento de auto-orientar, adaptadas das categorias de 
comportamento verbal vocal do terapeuta e do cliente (Zamignani e Meyer, 2007a) e exemplos. 

  Conseqüentes encontrados Exemplos 
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1. Facilitação: É caracterizada por verbalizações curtas ou 
expressões paralinguísticas do terapeuta que ocorrem durante a 
fala do cliente. Tipicamente, estas verbalizações indicam 
atenção ao relato do cliente e sugerem sua continuidade. 

Ex1: “Hu hu...sei,sei". 

2. Solicitação de reflexão: Contempla verbalizações nas quais 
o terapeuta solicita ao cliente qualificações, explicações, 
interpretações, análises ou previsões a respeito de qualquer tipo 
de evento. O terapeuta solicita que o cliente analise ou 
estabeleça relações entre os eventos em discussão. 

Ex1: "Você acaba de me dizer 
que vai lutar por seus ideais, 
como por exemplo, mudar de 
emprego. Quero saber como 
você pensa em fazer isso e quais 
são seus novos ideais". 

3. Interpretação: Contempla verbalizações nas quais o 
terapeuta descreve, supõe ou infere relações causais e/ou 
explicativas (funcionais, correlacionais, ou de contigüidade) a 
respeito do comportamento do cliente ou de terceiros, ou 
identifica padrões de interação do cliente e/ou de terceiros. 

Ex1: “L. estávamos falando de 
seu trabalho e você mudou de 
assunto e começou a falar do 
clube. É difícil falar sobre o 
trabalho né”. 

4. Aprovação: Contempla verbalizações do terapeuta que 
sugerem avaliação ou julgamentos favoráveis a respeito de 
ações, pensamentos, características ou avaliações do cliente. 
Verbalizações de aprovação dirigem-se a ações ou 
características específicas do cliente e pressupõem o terapeuta 
como alguém que pode selecionar e fortalecer aspectos de seu 
comportamento que seriam mais ou menos apropriadas. 

Ex1: "Também acho que é o 
melhor a fazer. Diga o que sente, 
pô”. Ex2: "Que legal te ver 
falando assim M. Faça isso e 
coloque seus planos em ação. 
Parabéns. To gostando de ver 
hein... (risos)”. 

5. Reprovação: Contempla verbalizações do terapeuta que 
sugerem avaliação ou julgamento desfavorável a respeito de 
ações, pensamentos, características específicas do cliente e 
pressupõem o terapeuta como alguém que pode selecionar e 
fortalecer aspectos de seu comportamento que seriam mais ou 
menos apropriadas. 

Ex1: "Não, não, não. Você está 
se contradizendo. Não é isso que 
você quer fazer. Toda vez que 
você faz barraco com ele na 
hora de pegar o filho, depois 
você fica mal...”. 

6. Orientação: Contempla verbalizações nas quais o terapeuta 
sugere alternativas de ação do cliente ou solicita o seu 
engajamento em ações ou tarefas. Deve ser utilizada quando o 
terapeuta especifica a resposta a ser (ou não) emitida pelo 
cliente. A literatura refere-se a essa categoria como 
aconselhamento, recomendação, comando, ordem. 

Ex1: "É isso aí. Vamos fazer o 
seguinte: anote em um caderno 
toda vez que tiver essas dores de 
cabeça”. 

7. Outras verbalizações do terapeuta: Esta categoria inclui 
verbalizações do terapeuta não classificáveis nas categorias 
anteriores. 

Ex1: "Legal. Mas vamos voltar a 
construção da hierarquia de 
medos, senão não terminamos 
isso hoje”. 
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8. Terapeuta permanece em silêncio: Esta categoria deve ser 
selecionada quando uma resposta verbal do terapeuta é 
encerrada sem que uma nova resposta verbal do mesmo falante 
seja iniciada. 

Após a emissão de auto-
orientação do cliente, terapeuta 
não conseqüencia este 
comportamento com nenhuma 
resposta 
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9. Relato: Contempla verbalizações nas quais o cliente 
descreve ou informa ao terapeuta a ocorrência de eventos, ou 
aspectos relativos a eventos, respostas emocionais suas ou de 
terceiros, seus estados motivacionais e/ou tendências a ações, 
sem estabelecer relações causais ou funcionais entre eles. 

Ex1: Após a emissão de auto- 
orientação (“Eu não vou ficar 
sozinha... vou arrumar um 
parceiro... esse é meu objetivo”), 
cliente conseqüencia a sua 
própria auto-orientação 
descrevendo ou informando 
sobre eventos. "Porque vou 
falar o que sinto... Não sei se te 
contei, mas quando minha mãe 
era viva, sempre dizia o que 
sentia e foi a época mais feliz da 
minha vida... Naquela época foi 
quando conheci o J”. 

10. Auto-orientação: Contempla verbalizações dos clientes nas 
quais ele descreve seus projetos, planos ou estratégias para a 
solução de problemas trazidos como queixas para a terapia. 
Zamignani (2007) nomeou essa categoria como Meta. 

Ex1: Após a emissão de uma 
auto- orientação (“De hoje não 
passa, falarei o que penso sobre 
comprar um carro novo ao meu 
marido”), cliente a 
conseqüência com a emissão de 
nova auto- orientação. "Além 
de falar o que penso, essa 
semana quero mudar meus filhos 
de escola e procurar o 
advogado”. 

 

6.3.3.3.6. Correlação entre perfil do cliente-orientação/auto-

orientação; escolaridade-auto-orientação; diagnóstico-

orientação; entre idade, tempo de terapia e situação financeira 

com emissão de auto-orientação. 

Verificou–se se havia correlação estatisticamente significativa entre escolaridade 

e auto-orientação; diagnóstico e orientação; perfil do cliente e orientação; entre idade, 

tempo de terapia e situação financeira com emissão de auto-orientação.  

Verificaram-se possíveis correlações entre o perfil17 dos clientes e a emissão de 

orientação e auto-orientação.  

                                                        
17 Os terapeutas informaram o perfil do cliente: motivado; cooperativo; cooperativo e motivado; motivado 
e resistente; desmotivado, resistente, desmotivado e resistente. 
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6.3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO 4b 

6.3.4.1. Temas 

Nas 81 sessões analisadas, encontraram-se 338 temas (em média 4,17 temas por 

sessão). Desses 338 temas, 205 (61%) foram encontrados nas sessões dos três terapeutas 

experientes (20% temas por terapeuta) e 133 (39%) nas sessões dos seis terapeutas 

pouco experientes (7% temas por terapeuta). O número de temas sobre os quais ocorreu 

orientação foi de 262. Destes, 152 temas (58%), eram nas sessões dos terapeutas 

experientes (19% temas por terapeuta) e 110 temas (42%) eram nas sessões dos 

terapeutas pouco experientes (7% temas por terapeuta).  

Tabela 43. Temas da sessão; temas sobre os quais ocorreu orientação; temas sobre os quais ocorreu auto-
orientação e porcentagem. 
Terapeuta Cliente Nº de temas 

nas três 
sessões de 

cada 
terapeuta 

Temas sobre 
os quais 
ocorreu 

orientação 

Temas sobre os 
quais 

ocorreram 
auto-

orientações 

 Porcentagem dos 
temas sobre os 
quais ocorreu 

orientação 

Porcentagem dos 
temas sobre os 

quais ocorreu auto-
orientação 

TED (72 
temas em 

nove sessões) 

C1TED 8 7 5 88% 63% 
C2TED 41 26 22 63% 54% 
C3TED 23 20 16 87% 70% 

TEE (78 
temas em 

nove sessões) 

C1TEE 29 22 1 76% 3% 
C2TEE 34 25 13 74% 38% 
C3TEE 15 9 5 60% 33% 

TEF (55 
temas em 

nove sessões) 

C1TEF 19 16 12 84% 63% 
C2TEF 15 11 0 73% 0% 
C3TEF 21 16 7 76% 33% 

TPE1A (19 
temas em 

nove sessões) 

C1TPE1A 8 5 3 63% 38% 
C2TPE1A 5 4 3 80% 60% 
C3TPE1A 6 6 5 100% 83% 

TPE2A (19 
temas em 

nove sessões) 

C1TPE2A 6 4 1 67% 17% 
C2TPE2A 8 8 3 100% 38% 
C3TPE2A 5 5 0 100% 0% 

TPE1B (24 
temas em 

nove sessões) 

C1TPE1B 6 5 1 83% 17% 
C2TPE1B 7 4 0 57% 0% 
C3TPE1B 11 9 0 82% 0% 

TPE2B (26 
temas em 

nove sessões) 

C1TPE2B 8 7 3 88% 38% 
C2TPE2B 8 7 1 88% 13% 
C3TPE2B 10 9 3 90% 33% 

TPE1C (17 
temas em 

nove sessões) 

C1TPE1C 4 4 1 100% 25% 
C2TPE1C 4 3 3 75% 75% 
C3TPE1C 9 5 0 56% 0% 

TPE2C (28 
temas em 

nove sessões) 

C1TPE2C 7 7 3 100% 43% 
C2TPE2C 14 11 5 79% 36% 
C3TPE2C 7 7 1 100% 14% 

Média  13 10 4 81% 33% 

 

Análise similar foi feita quanto aos temas sobre os quais ocorreram auto-

orientações e constatou-se que dos 117 temas, 81 (69%) deles ocorreram nas sessões 
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dos terapeutas experientes (23% temas por terapeuta) e 36 (31%) nas sessões dos 

terapeutas pouco experientes (5% por terapeuta). 

Observou-se que nas sessões dos terapeutas experientes em média 76% 

(variação de 60% a 87%) dos temas discutidos nas sessões também eram temas de 

orientações e no caso dos terapeutas pouco experientes a média foi de 84% (variação de 

56% a 100%). Portanto, a maior parte dos temas abordados em sessão podia conter 

orientações.   

Quanto às auto-orientações emitidas pelos clientes dos terapeutas experientes a 

porcentagem dos temas de auto-orientação em relação aos temas discutidos nas sessões 

foi 40% em média (variação de 0% a 70%). Para os clientes dos terapeutas pouco 

experientes, 29% em média (variação de 0% a 83%) dos temas discutidos em sessão 

foram temas de auto-orientações.  

Os dados sobre o número de temas é reapresentado na Figura 32: 

 

Figura 32. Número de temas na sessão, número de temas sobre os quais ocorrem orientações, número de 
temas sobre os quais ocorrem auto-orientações nas sessões dos diferentes terapeutas.  O eixo X apresenta 
os diferentes terapeutas e o eixo Y apresenta o número de ocorrências.  
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Nesta figura aparece com nitidez que são abordados mais temas pelos terapeutas 

experientes que pelos pouco experientes. Como a porcentagem de temas orientados é 

alta, o número de temas sobre os quais ocorriam orientações também era mais alto para 

os terapeutas experientes. O número de temas sobre os quais ocorriam auto-orientações 

é mais baixo que o das orientações e há maiores flutuações entre as diversas terapias.  

6.3.4.1.1. Grupos temáticos 

A maioria dos temas abordados nas sessões analisadas nesta pesquisa pertencia 

ao grupo temático relacionamento interpessoal (55%), seguido pelo grupo temático 

queixas psiquiátricas e psicológicas (22%), trabalho/estudo e ou carreira (13%), 

problemas fisiológicos (7%) e outros temas (3%). 

 

Figura 33. Porcentagem de temas nos quais ocorreram orientação e auto-orientação dentro de cada grupo 
temático.  

Orientações foram fornecidas em 80% das vezes em que se conversou sobre 

relacionamento interpessoal, trabalho/estudo e ou carreira e queixas psiquiátricas e 

psicológicas. Se o tema da interação era problemas fisiológicos a ocorrência de 

orientação era quase certa: 94%.  

 Auto-orientações ocorriam em aproximadamente 30% das vezes em que se 

conversou sobre relacionamento interpessoal, queixas psiquiátricas e psicológicas, 

problemas fisiológicos e outros temas. Quando o tema era trabalho/estudo/carreira a 

ocorrência de auto-orientação era maior: 48%.  
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6.3.4.1.2. Grupos temáticos e subtipos de orientação 

O grupo temático que mais obteve ocorrências foi o grupo relacionamento 

interpessoal e para este tema foi dada a maior parte das Orientações para ação genérica 

- OAG (71%), seguido por Orientação para encobertos - OE (66%) e Orientação para 

ação específica - OAE (57%). Poucas (5%) das Orientações para tarefa – OT foram 

dadas sobre esse tema. Falar sobre relacionamento interpessoal suscita regras amplas, 

genéricas, conforme indicado pela maior incidência de orientações genéricas e para 

encobertos (71% e 66%) do que para ação específica (57%).  

Tabela 44. Ocorrências e porcentagem de subtipos de orientações nos diferentes grupos temáticos. 
 1. 

Relacionamento 
Interpessoal 

2. 
Trabalho/estudo 

e ou carreira 

3. Queixas 
psiquiátricas ou 

psicológicas 

4. Problemas 
fisiológicos 

5. Outros 
temas 

OAE (221) 127 (57%) 32 (14%) 27 (12%) 31 (14%) 4 (2%) 

OAG (107) 76 (71%) 11 (10%) 13 (12%) 6 (6%) 1 (1%) 

OE (116) 77 (66%) 21 (18%) 13 (11%) 2 (2%) 3 (3%) 

OT (21) 1 (5%) 1 (5%) 17 (81%) 2 (10%) 0 (0%) 

Total: 465 281 (60%) 65 (14%) 70 (15%) 41 (9%) 8 (2%) 

 

 O segundo grupo temático que obteve mais ocorrências de orientação foi o de 

queixas psiquiátricas e psicológicas. De maneira muito diferente do que com os outros 

temas, esse produziu alta porcentagem de orientações para a tarefa (OT – 81%). 

Orientações para ação genérica e para encobertos tiveram baixa proporção de 

ocorrências (12% e 11% respectivamente). Possivelmente o uso de regras mais precisas 

(OT + OAE) ocorre para esse tema, pois o terapeuta apresenta um maior domínio de 

procedimentos e técnicas reconhecidas.  

 Quanto ao grupo temático trabalho/estudo e ou carreira a maior incidência é do 

subtipo de orientação para encobertos (OE – 18%), seguido por orientação para ação 

específica (OAE - 14%), orientação para ação genérica (OAG - 10%) e orientação para 

tarefas (OT – 5%). Há uma menor diferença porcentual entre os subtipos de orientação 
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neste grupo temático. Os terapeutas empregam tanto regras mais genéricas (nas quais 

pedem aos clientes que avaliem ou pensem sobre seu futuro profissional), quanto regras 

mais específicas (que apontam ações bem específicas; ex: “compre o caderno de 

empregos e selecione os anúncios que te interessa. Semana que vem quero ver este 

caderno todo riscado. Traga aqui pra eu ver”).   

 Para o grupo temático problemas fisiológicos em que há uma incidência de 

ocorrências inferior aos demais grupos temáticos há maior emissão de regras específicas 

(OAE = 14% e OT = 10%) (ex: vá ao médico a hora que sair daqui) do que regras 

genéricas (OAG = 6% e OE = 2%) (ex: pense o que te causou essa dor de estômago).  

‘Outros temas’, por ser uma categoria residual teve baixa ocorrência e, portanto, 

baixa porcentagem de ocorrência de todos os subtipos de orientação (OE = 3%, OAE = 

2%, OAG = 1% e OT = 0%,.  

Análise semelhante foi realizada para as auto-orientações. Constatou-se que o 

grupo temático que teve maior incidência de auto-orientação, também foi o 

relacionamento interpessoal (53%), seguido por trabalho/estudo e ou carreira (23%), 

queixas psiquiátricas e psicológicas (15%), outros temas (7%) e problemas fisiológicos 

(2%).A Tabela 45 apresenta a distribuição das ocorrências e a porcentagem destas 

dentro dos subtipos de auto-orientações nos diferentes grupos temáticos.  

Tabela 45. Ocorrências e porcentagem de subtipos de auto-orientação nos diferentes grupos temáticos. 
  1. 

Relacionamento 
Interpessoal 

2. 
Trabalho/estudo 

e ou carreira 

3. Queixas 
psiquiátricas ou 

psicológicas 

4. Problemas 
fisiológicos 

5. Outros temas 

AOAE 
(56) 

29 (52%) 15 (27%) 8 (14%) 1 (2%) 3 (5%) 

AOAG 
(38) 

19 (50%) 9 (24%) 6 (16%) 1 (3%) 3 (3%) 

AOE 
(11) 

8 (73%) 0 (0%) 2 (18%) 0 (0%) 1 (9%) 

Total: 
(105) 

56 (53%) 24 (23%) 16 (15%) 2 (2%) 7 (7%) 

 O grupo temático relacionamento interpessoal foi o que mais obteve ocorrências 

tendo havido maior incidência do subtipo auto-orientação para encoberto (AOE – 73%) 
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seguido pelo subtipo auto-orientação para ação específica (AOAE – 52%), e auto-

orientação para ação genérica (AOAG – 50%).  

No grupo temático trabalho/estudo e ou carreira houve emissão de auto-regras 

apenas para ação sendo 27% para ação específica e 24% para ação genérica. Falar sobre 

trabalho/estudo ou carreira não fez com que os clientes emitissem auto-regras para 

encobertos. 

Quanto ao grupo temático queixas psiquiátricas e psicológicas houve 

prevalência de ocorrências dos subtipos de auto-orientação para encoberto (AOE = 

18%) seguido por auto-orientação para ação genérica (AOAG = 16%) e auto-orientação 

para ação específica (AOAE = 14%).  

 No grupo temático problemas fisiológicos houve baixa incidência de todos os 

subtipos de auto-orientação (AOAG – 3%, AOAE- 2% e AOE – 0%). Provavelmente é 

mais difícil se auto-orientar quanto a problemas fisiológicos, sendo necessária a 

intervenção de um profissional especializado, mas caso isso ocorra a auto-regra emitida 

será voltada a ação.  

Encontrou-se uma incidência de ocorrências mais alta do que para orientações 

no grupo temático outros temas. O subtipo auto-orientação para encobertos (AOE – 9%) 

foi superior em ocorrências ao subtipo auto-orientação para ação específica (AOAE – 

5%) e auto-orientação para ação genérica (3%).  

6.3.4.1.3. Conclusão geral a respeito dos temas 

Nas sessões psicoterápicas analisadas nesta pesquisa, vários temas foram 

abordados ao longo das sessões. 50% dos temas discutidos em sessão foram 

relacionados ao grupo temático relacionamento interpessoal; 22% foram relacionados 

ao grupo temático queixas psiquiátricas e psicológicas; 12% ao grupo temático 

trabalho/estudo e ou carreira e 6% ao grupo temático problemas fisiológicos.  Como a 
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maioria dos temas conversados na sessão são temas em que ocorre emissão de 

orientação (e eventualmente auto-orientação), pode-se concluir que a emissão de 

orientação ou auto-orientação pode acontecer ao se conversar sobre qualquer um desses 

temas. Houve aproximadamente 80% de ocorrências de orientação quando os temas 

abordados foram relacionamento interpessoal, trabalho/estudo e ou carreira e queixas 

psiquiátricas. Essa porcentagem foi ainda maior (94%) quando o tema era relativo a 

problemas fisiológicos. Houve menor ocorrência de auto-orientação (48%) quando o 

tema discutido era trabalho/estudo e ou carreira e ocorrência ainda menor (30%) 

quando os temas discutidos na sessão pertenciam aos demais grupos temáticos. 

De forma geral, falar sobre relacionamento interpessoal em sessões de 

psicoterapia produziu a emissão o maior número de regras. Para todos os terapeutas 

houve proporcionalmente maior emissão de regras genéricas do que específicas quando 

o assunto abordado era vinculado a relacionamento interpessoal.  Situação similar foi 

observada com os clientes, esses emitiram mais auto-regras genéricas do que específicas 

quando o assunto tratado em sessão era relacionamento interpessoal.  

Quando o assunto tratado em sessões de psicoterapia relacionava-se a queixas 

psiquiátricas e psicológicas, houve uma diferença entre o comportamento de terapeutas 

e clientes. Os terapeutas emitiram mais regras específicas e os clientes emitiram mais 

auto-regras genéricas.  

Terapeutas e clientes comportaram-se de forma diferente quando a questão 

levantada em sessão relacionava-se a trabalho/estudo e ou carreira. Enquanto os 

terapeutas oscilavam entre a emissão de orientações genéricas e orientações específicas, 

os clientes emitiram maciçamente auto-regras para ação. 

Tanto os terapeutas como os clientes desta amostra ao falarem sobre problemas 

fisiológicos emitiam mais regras para ação do que para reflexão.  
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6.3.4.2. Episódios de orientação/auto-orientação 

Episódios de orientação/auto-orientação foram identificados nas 81 sessões. 

Foram contadas quantas falas de terapeutas e clientes existiam dentro de um episódio de 

orientação e auto-orientação e qual a proporção destas falas dentro das sessões dos 

diferentes terapeutas.   

Os episódios de orientação ocuparam apenas uma parte da sessão: nas sessões 

dos terapeutas experientes, 36% em média foram ocupados por episódios de orientação. 

Em média em 26% das sessões dos terapeutas pouco experientes ocorreram episódios 

de orientação. Tais dados apontam na direção de que a orientação é apenas uma das 

diversas estratégias utilizadas pelos terapeutas.  

Nos episódios de auto-orientação essa parcela foi ainda menor. Episódios de 

auto-orientação ocorreram em média durante 12% das sessões dos terapeutas 

experientes e em 7% das sessões dos terapeutas pouco experientes. Tais dados sugerem 

que tanto os clientes dos terapeutas experientes como os clientes dos terapeutas pouco 

experientes emitem predominantemente outros comportamentos que não a emissão de 

auto-regras durante as sessões. 

 Estes dados encontram-se na Tabela 46: 

Tabela 46. Média e porcentagem do número de falas em episódios de orientação/ auto-orientação dos 
terapeutas experientes e pouco experientes nas 81 sessões analisadas. 

  Episódios de Orientação Episódios de Auto-orientação 

Terapeutas experientes 65 falas em média (36%) 46 falas em média (12%) 

Terapeutas pouco experientes  59 falas em média (26%) 23 falas em média (7%) 

 
A Tabela 46 mostra que os episódios de orientação dos terapeutas experientes 

apresentaram em média mais falas do que nos episódios dos terapeutas pouco 

experientes. Tais resultados permitem inferir que a interação entre terapeutas 

experientes e seus clientes é mais complexa e o terapeuta experiente utilize-se de mais 

estratégias antes ou após emitir a orientação do que os terapeutas pouco experientes. 



 

241 
 

Nos episódios de auto-orientação em média os clientes dos terapeutas 

experientes dialogam mais com seus terapeutas antes de emitir auto-orientações do que 

os clientes dos terapeutas pouco experientes. Além disso, a maior porcentagem de 

episódios de auto-orientação nas sessões dos terapeutas experientes se deve ao fato de 

que os clientes dos terapeutas experientes emitiram mais auto-orientações que os 

clientes dos terapeutas pouco experientes. 

6.3.4.3. Análise das perguntas realizadas durante os episódios de O/AO 

 Os dados apresentados na Tabela 47 apresentam a ocorrência das respostas dos 

clientes às perguntas dos terapeutas durante os episódios de orientação/auto-orientação. 

A tabela foi organizada de maneira que as seqüências apresentadas partem de episódios 

onde NÃO foi encontrada nenhuma das respostas-hipóteses desta pesquisa durante os 

episódios de orientação até onde SIM, foram encontradas todas as respostas-hipóteses. 

Tabela 47. Presença de perguntas realizadas pelos terapeutas e respostas dos clientes durante os episódios 
de orientação e auto-orientação. 
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Seqüência 1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 2 0,35% 
Seqüência 2 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM 2 0,35% 
Seqüência 3 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO 2 0,35% 
Seqüência 4 NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO 1 0,17% 
Seqüência 5 NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM 1 0,17% 
Seqüência 6 SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO 2 0,35% 
Seqüência 7 SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 1 0,17% 
Seqüência 8 SIM SIM NÃO NÃO SIM NÃO 1 0,17% 
Seqüência 9 SIM SIM NÃO SIM SIM SIM 1 0,17% 
Seqüência 10 SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO 35 6,29% 
Seqüência 11 SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM 7 1,25% 
Seqüência 12 SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO 414 74,46% 
Seqüência 13 SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 17 3,05% 
Seqüência 14 SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO 3 0,53% 
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Seqüência 15 SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 13 2,33% 
Seqüência 16 SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 18 3,23% 
Seqüência 17 SIM SIM SIM SIM SIM SIM 36 6,47% 
SIM: Cliente deu a informação contida na pergunta; NÃO: Cliente não deu a informação contida na 
pergunta. 

Ao analisar conjuntamente os episódios de orientação e auto-orientação 

encontrou-se maciçamente a presença de perguntas realizadas pelo terapeuta seguidas 

por respostas. Houve somente duas ocorrências (0,35% - Seqüência 1) de orientação em 

que o terapeuta não realizou nenhuma das perguntas apontadas acima e desta forma não 

se analisou se o cliente respondeu ou não. As seqüências onde predominantemente o 

terapeuta não realizou perguntas ou os clientes não responderam a estas perguntas 

mostraram-se pequena (1,74 % - somatória das Seqüências 1, 2, 3, 4, 6 e 7). 

 As Seqüências 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 foram as seqüências que apresentaram 

ocorrências mais expressivas, sendo a seqüência 12 a mais típica (SIM-SIM-SIM-NÃO-

SIM-NÃO). Os terapeutas em 74% das vezes durante um episódio de orientação/auto-

orientação realizaram as seguintes perguntas aos clientes e obtiveram respostas: (a) 

Quando ocorreu a situação relatada pelo cliente? (b) Porque ocorreu aquela situação (a 

que o cliente atribui a situação relatada)? (c) Qual foi o comportamento do cliente 

naquela situação? (e) O que o cliente sentiu diante daquela situação? e não emitiram as 

perguntas ou obtiveram respostas: (d) O comportamento foi considerado desejável? (f) 

Passada a situação o cliente é capaz de verbalizar o que deveria fazer em situações 

similares ou se emitiu a reação pretendida? 

 Outras seqüências que se mostraram expressivas foram as Seqüências 17 (SIM-

SIM-SIM-SIM-SIM) e 10 (SIM-SIM-SIM-NÃO-NÃO-NÃO). Na Seqüência 17 

observa-se que todas as perguntas foram realizadas pelos terapeutas e respondidas pelos 

clientes em 7% das ocorrências (36 ocorrências). Já na Seqüência 10, os terapeutas em 

6% das ocorrências (35 ocorrências) realizaram as perguntas (a) Quando ocorreu a 

situação relatada pelo cliente? (b) Porque ocorreu aquela situação (a que o cliente 
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atribui a situação relatada)? (c) Qual foi o comportamento do cliente naquela situação? e 

obtiveram respostas. As demais perguntas ou não foram realizadas pelos terapeutas ou o 

cliente não emitiu resposta a estas perguntas. 

 A alta ocorrência da seqüência 12 está de acordo com a hipótese inicial 

levantada nesta pesquisa, de que os terapeutas emitiriam orientações (regras) após 

verificarem que os clientes não discriminavam outras possibilidades de comportamento 

diante da situação relatada. 

A Seqüência 17 (SIM-SIM-SIM-SIM-SIM), em que o terapeuta realiza todas as 

perguntas e obtém todas as respostas do cliente esteve presente em apenas 22,68% dos 

episódios de auto-orientação. Este dado se opõe à hipótese inicial desta pesquisa de que 

o cliente emitiria mais auto-orientações quando ao ser questionado pelo terapeuta fosse 

capaz de responder a todas as questões.  

Verificou-se também se a auto-orientação estava de alguma forma vinculada à 

presença das seguintes perguntas ‘mais reflexivas’ seguidas por respostas dos clientes: 

(d) O comportamento foi considerado o desejável? (e) O que o cliente sentiu diante 

daquela situação? (f) Passada a situação o cliente é capaz de verbalizar o que deveria 

fazer em situações similares ou emitiu a reação pretendida? Para isso somou-se a 

porcentagem de seqüências onde ao menos duas das três perguntas apontadas acima 

estavam presentes. Os resultados dessa análise indicam que quando ocorrem duas 

perguntas ‘mais reflexivas’, há uma maior porcentagem de auto-orientação (33% das 

vezes em que ocorreram duas perguntas mais reflexivas, encontrou-se maior 

possibilidade de ocorrer auto-orientação) Essas perguntas levariam a uma avaliação da 

situação, dos sentimentos e do que pode ser feito a partir daí. Pode-se concluir então que 

quando é solicitado mais reflexão, aumenta-se a probabilidade de auto-orientação. 

6.3.4.4. Análise de cada pergunta realizada durante os episódios de O/AO 
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 A primeira análise realizada foi relacionada à pergunta (a) “Quando ocorreu a 

situação relatada pelo cliente?”.  

A Tabela 48 apresenta o número de ocorrências de respostas à pergunta acima 

(os dados brutos) e a porcentagem destas ocorrências de respostas para os terapeutas. 

Nesta tabela também há a especificação de respostas nos episódios de orientação/auto-

orientação dos terapeutas experientes e terapeutas pouco experientes.  

Tabela 48. Respostas emitidas (e porcentagem) pelos diferentes clientes aos terapeutas; respostas emitidas 
pelos clientes dos terapeutas experientes e pouco experientes tanto na orientação quanto na auto-
orientação para a pergunta: “Quando ocorreu a situação relatada pelo cliente”. 

Terapeutas 

Orientação Auto-orientação 
Presente Passado Presente Passado 

381 (82%) 84 (18%) 89 (85%) 16 (15%) 

Terapeuta Experiente 163 (89%) 21 (11%) 49 (83%) 10 (17%) 

Terapeuta Pouco Experiente 218 (78%) 63 (22%) 40 (87%) 6 (13%) 
 

Os resultados mostram que a maioria das orientações e das auto-orientações era 

dada para problemas do cotidiano e não para problemas que vinham ocorrendo há mais 

tempo.  

Nos episódios de orientação dos terapeutas experientes, 89% das respostas foram 

relacionadas a eventos presentes no cotidiano e 11% a eventos que vinham ocorrendo há 

mais tempo. Nos episódios de orientação dos terapeutas pouco experientes, 78% das 

respostas foram relacionadas a eventos presentes e 22% a eventos que vinham 

ocorrendo há mais tempo. Tendo sido observada uma diferença porcentual superior a 

10% é possível supor que a experiência clínica ensine a terapeutas a evitar 

procedimentos baseados em orientação quando o problema sob análise é antigo. Nessas 

situações mais crônicas é provável que familiares e amigos já tenham dado conselhos e 

sugestões, e que estes não tenham sido suficientes para promover as mudanças 

desejadas.  

Nos episódios de auto-orientação dos clientes dos terapeutas experientes, 83% 

das respostas à pergunta “Quando ocorreu a situação relatada pelo cliente?” foram 
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relacionadas a eventos presentes e 17% a eventos que vinham ocorrendo há mais tempo. 

Nos episódios de auto-orientação dos terapeutas pouco experientes 87% das respostas 

foram relacionadas a eventos cotidianos e 13% a eventos que vinham ocorrendo há mais 

tempo. Parece não haver diferenças significativas nas respostas apresentadas pelos 

clientes dos terapeutas experientes e pouco experientes.  

Na Tabela 49 são analisadas as respostas à pergunta: (b) “Porque ocorreu 

aquela situação?” (a que o cliente atribui a situação relatada). 

Tabela 49. Ocorrências e porcentagem de resposta a pergunta: “Porque ocorreu aquela situação?” dos 
diferentes clientes nos episódios de orientação e auto-orientação. 

Porque ocorreu aquela situação? 

Respostas 

1. Não sabe 
dizer o porquê 
de a situação 
ter ocorrido, 

mas avalia seu 
comportamento 

como 
‘inadequado’ 

2. Ficou 
paralisado, 
deixou de 
emitir o 

comportamento 
que julgava ser 
‘adequado’ à 

situação 

3. A 
orientação ou 
a análise do 
terapeuta foi 
seguida ou 

deixou de ser 
seguida 

4. 
Responsabiliza 
a situação ao 

comportamento 
de outra pessoa 

5. Não sabe 
discriminar o 
porquê de a 
situação ter 

ocorrido 

Orientação 
154 

 (24%) 
73  

(11%) 
72  

(11%) 
332  

(51%) 
18  

(3%) 

Auto-orientação 
21  

(14%) 
16  

(11%) 
18  

(12%) 
96  

(64%) 
0  

(0%) 
 

Os clientes participantes desta pesquisa atribuíam o fato de a situação ter 

ocorrido ao comportamento de outras pessoas, em 51% dos episódios de orientação. Em 

24% dos episódios os clientes não sabiam dizer o porquê de a situação ter ocorrido, mas 

avaliavam seu comportamento como ‘inadequado’. Em 11% das vezes, os clientes 

afirmaram que a situação havia ocorrido, pois os mesmos ficaram paralisados e não 

emitiram o comportamento que julgavam ser ‘adequado’ à situação. Em 11% das vezes, 

os clientes afirmavam que a situação havia ocorrido, pois os mesmos se comportaram 

de forma a confirmar/esquivar da orientação recebida por seus terapeutas e por fim em 

apenas 3% dos episódios os clientes não sabiam discriminar o porquê de a situação ter 

ocorrido. 
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Chama a atenção que em suas explicações os clientes não se consideram 

iniciadores ou responsáveis pelas situações problemáticas descritas e que culminam em 

orientação e mesmo de auto-orientação.  Os clientes ou atribuíam a situação ao 

comportamento de outras pessoas ou não discriminavam o porquê de a situação ocorrer, 

mas avaliavam seu comportamento como inadequado, ou indicavam que se 

comportaram de acordo/contraposição as regras do terapeuta ou análise do terapeuta, ou 

seja, a responsabilidade era do terapeuta. A orientação parece, então, ter a função de 

indicar que a pessoa podia ter participação na ocorrência do evento.  

Na Tabela 50 são analisadas as respostas à pergunta (c): “Qual foi o 

comportamento do cliente naquela situação?” 

Tabela 50. Ocorrências e porcentagem de respostas à pergunta: “Qual foi o comportamento do cliente 
naquela situação?” dos clientes dos terapeutas experientes (TE) e pouco experientes (TPE) nos episódios 
de orientação e auto-orientação. 

Qual foi o comportamento do cliente naquela situação? 

Respostas 

1. Comportou-se de 
forma que considerou 

‘adequada’, apesar das 
conseqüências nem 

sempre serem as 
esperadas 

2. Seguiu a 
orientação 

do terapeuta 

3. 
Analisou 

a situação 

4. Cliente não 
enfrentou a 

situação 
(possível 
esquiva) 

5. Não sabe 
dizer como se 

comportou 
naquela 
situação 

Orientação 
97 

(16%) 
19  

(3%) 
118  

(19%) 
374  

(61%) 
4  

(1%) 

Auto-orientação 
31  

(21%) 
6  

(4%) 
45  

(30%) 
64  

(44%) 
0  

(0%) 
 

Os comportamentos dos clientes mais freqüentes nas situações relatadas tanto 

nos episódios de orientação como nos episódios de auto-orientação foram: 1º) não 

enfrentamento da situação (possível esquiva); 2º) análise da situação; 3º) comportar-se 

de forma adequada à situação, apesar de nem sempre as conseqüências serem as 

esperadas e 4º) seguir a orientação do terapeuta. Apenas nos episódios de orientação, 

houve alguns relatos de clientes que não sabiam dizer qual havia sido seu 

comportamento na situação relatada, mas como esta resposta ocorreu pouco. Ou seja, a 

orientação e auto-orientação são mais prováveis quando há indicação da ocorrência de 
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esquiva do tipo não enfrentamento, o que parece compatível com a análise anterior de o 

cliente não assumir a responsabilidade da situação problemática ter ocorrido. 

Na Tabela 51 são analisadas as respostas à pergunta (d): “O comportamento foi 

considerado o desejado?” 

Tabela 51. Ocorrências e porcentagem de resposta à pergunta: “O comportamento foi considerado o 
desejado?” dos clientes dos diferentes terapeutas nos episódios de orientação e auto-orientação. 

O comportamento foi considerado o ‘desejado’? 

  Orientação Auto-orientação 
Respostas Não sab2 

dizer 
‘Adequado’ ‘Inadequado’, 

mas sabe 
descrever como 
deveria agir 

Não sabe 
dizer 

‘Adequado’ ‘Inadequado’, 
mas sabe 
descrever como 
deveria agir 

Terapeutas 434 
(93%) 

14  
(3%) 

17  
(4%) 

65 
 (64%) 

26 
 (26%) 

10  
(10%) 

 

Na quase totalidade dos episódios de orientação (93%) os clientes não sabiam 

dizer se o comportamento emitido por eles foi considerado ‘desejável’.  Nos episódios 

de auto-orientação a porcentagem de ocorrências da resposta ‘não sei dizer’ também foi 

alta (64%). Continuando a análise anterior, os clientes não se responsabilizam pela 

situação geradora do problema, não a enfrentam e dizem que não sabem avaliar se 

consideram sua resposta frente a essa situação adequada.  

Na Tabela 52 são analisadas as respostas à pergunta (e): “O que o cliente 

sentiu diante daquela situação?” 

Tabela 52. Distribuição percentual das emoções nos episódios de orientação e auto-orientação. 

  

 Episódios de Orientação Episódios de Auto-orientação 

Ocorrências  Porcentagem  Ocorrências  Porcentagem  

Amor 7 1% 0 0% 

Alegria 20 3% 10 8% 

Medo 312 44% 13 10% 

Tristeza 167 23% 35 27% 

Raiva 111 16% 37 28% 
Culpa/ vergonha 54 8% 11 8% 
Não sabe dizer 44 6% 25 19% 

Tanto nos episódios de orientação como os episódios de auto-orientação, 

emoções ‘positivas’ foram encontradas de forma discreta. Em concordância com a 
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resposta de não enfrentamento, medo foi o sentimento mais freqüente nos episódios de 

orientação (44%), seguido do sentimento de tristeza (23%). Culpa e vergonha, 

sentimentos indicativos de que a pessoa se sente responsável pela situação, ocorreram 

em apenas 8% dos episódios.  

Nos episódios de auto-orientação os sentimentos mais freqüentemente relatados 

foram os de raiva (28%) e os de tristeza (27%). Não houve a mesma prevalência do 

medo que nos episódios de orientação (10%). Apesar de os sentimentos relatados terem 

sido negativos tanto nas orientações quanto nas auto-orientações a diferença de 

prevalência dos sentimentos indica que possivelmente existem variáveis controladoras 

diferentes para as respostas que geram orientação e auto-orientação.  

 Na Tabela 53 são analisadas as respostas à pergunta (f): “Passada a situação o 

cliente é capaz de verbalizar o que deveria fazer em situações similares ou emitiu a 

reação pretendida?”  

Tabela 53. Ocorrências de resposta a pergunta: “Passada a situação o cliente é capaz de verbalizar o que 
deveria fazer em situações similares ou se emitiu a reação pretendida?” dos clientes dos terapeutas 
experientes (TE) e pouco experientes (TPE) nos episódios de orientação e auto-orientação. 

“Passada a situação o cliente é capaz de verbalizar o que deveria fazer em situações similares ou se 
emitiu a reação pretendida?” 

  
  

Orientação Auto-orientação 
Não 
sabe 
dizer 

Sim, é capaz de verbalizar o 
que deveria fazer em situações 
similares ou emitir a reação 
pretendida. 

Não 
sabe 
dizer 

Sim, é capaz de verbalizar o 
que deveria fazer em situações 
similares ou emitir a reação 
pretendida. 

Terapeutas 437 
(94%) 

27 
(6%) 

42  
(42%) 

59  
(58%) 

Terapeutas 
Experientes 

173 
 (95%) 

10  
(5%) 

16 
(21%) 

42 
(79%) 

Terapeutas 
Pouco 
experientes 

264 
 (94%) 

17 
 (6%) 

26 
(60%) 

17 
(40%) 

 

Ao se analisar os episódios de orientação encontrou-se que os clientes dos 

diferentes terapeutas em 94% das vezes respondiam que não sabiam dizer o que 

deveriam fazer em situações similares ou não emitiram a reação pretendida, de certa 

forma justificando-se, então, o uso da orientação. Somente em 6% das vezes, estes 
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clientes sabiam dizer qual a reação que deveriam ter tido em situações similares ou que 

emitiram a reação pretendida.  Já nos episódios de auto-orientação, os clientes dos 

diferentes terapeutas não sabiam dizer o que deveriam fazer em situações similares ou 

não emitiram a reação pretendia em 42% das vezes, e sabiam verbalizar qual o 

comportamento que deveriam ter em situações similares ou emitiram a reação pretendia 

em 58% dos episódios. Saber o que deveriam fazer faz parte da própria definição de 

auto-orientação. 

Houve diferenças nas respostas encontradas para esta pergunta ao se analisar os 

episódios de auto-orientação dos terapeutas experientes e dos terapeutas pouco 

experientes. Os clientes dos terapeutas experientes durante os episódios de auto-

orientação sabiam dizer após a situação ter ocorrido qual deveria ser seu comportamento 

ou emitiram a reação pretendida por eles em 79% das ocorrências. Somente em 21% das 

ocorrências os clientes afirmavam não saber como reagir em situações futuras. Já os 

clientes dos terapeutas pouco experientes sabiam dizer qual deveria ser seu 

comportamento ou emitiram a reação pretendida em 60% dos episódios de auto-

orientação, não sabendo a resposta em 40% dos episódios, quase o dobro do porcentual 

dos clientes dos terapeutas experientes. Os clientes dos terapeutas experientes emitem 

maior número de auto-orientações e conseguem em mais ocasiões dizer o que deveriam 

fazer em situações similares ou já se comportaram da forma pretendida por eles. Estes 

dois eventos parecem estar relacionados, indicando que se os clientes conseguem 

descrever qual a reação pretendida, conseguem também se auto-orientar em mais 

ocasiões.  

6.3.4.5. Análise de contingências das orientações e auto-orientações 

6.3.4.5.1.  Narrativa do cliente 
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 O exemplo a seguir ilustra uma narrativa: 

Ex: 33C: fiz uma coisa que provavelmente você não irá gostar... ou não (risos). Deixe-

me ver, terça-feira, não na quarta-feira... Estava meio cansada...  

33T: você está se referindo a esta semana? Foi ontem? 

34C: isso... Então na quinta-feira vim aqui, conversamos e fiquei mais consciente 

(risos). Mas com o passar do tempo parece que vou enfraquecendo... Nesta terça-feira 

acordei com a idéia fixa de falar com meu ex. Aí fui trabalhar e tentar me distrair. Mas 

sabe aqueles dias onde o mundo resolve te estressar e te contrariar... 

34T: uhm... 

35C: então, briguei com a minha chefe, e ela no meio da briga me chamou de mal 

amada! Mal amada eu!Quem é ela pra falar isso... Aí eu pensei a culpa é minha... Que 

eu fico falando pra todo mundo o que meu ex-marido me fez, que ele me trocou por uma 

ninfetinha mais magra... Até o porteiro do prédio que trabalho sabe disso... Ninguém 

manda ter boca grande... Mas as pessoas são ruins, na hora que briga, vira e usa o que 

você falou como arma contra você... Enfim, só sei que fiquei chateada, sai do trabalho 

com vontade de matar um... Quando to indo pra casa, uma pessoa vomita no meu pé no 

metrô... 

35T: nossa... 

36C: só sei que sai do metrô chorando, passei na padaria e não tinha a bomba de 

chocolate que eu queria... Cheguei em casa tomei banho e fui pra frente da TV, morta 

de fome e raiva... Nisso começo a ver a novela... E o mocinho todo romântico... Num 

impulso catei o telefone e liguei pro W.  

 Neste exemplo o cliente narrou ao terapeuta a que ele atribuiu seu 

comportamento de ligar para o ex-marido. Durante a narrativa, o terapeuta não realizou 

nenhuma intervenção.  

 A Tabela 54 ilustra a presença ou ausência de narrativa dos clientes sobre o que 

ocorreu para que o mesmo se comportasse ou se sentisse da forma relatada. 
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Tabela 54. Presença/ausência de narrativa do cliente antes da intervenção dos terapeutas.  

  Terapeuta Ausência Presença 

Terapeutas Experientes 
TED 2 85 
TEE 0 103 
TEF 0 51 

Terapeutas Pouco Experientes 

TPE1A 4 57 

TPE2A 12 48 
TPE1B 1 24 
TPE2B 1 59 
TPE1C 0 49 

TPE2C 2 65 
 

Os dados analisados indicaram que a maioria dos clientes contava o que havia 

ocorrido com ele para que o mesmo se comportasse ou sentisse o que relatava. No caso 

dos clientes dos terapeutas experientes houve apenas duas ocorrências de ausência de 

relato de comportamento antes de o terapeuta iniciar a intervenção. Ex1: “mudando de 

assunto, quero que você anote toda vez que se perder em suas fantasias, o que acontece 

antes e depois... Estou falando isso agora, pois senão me esqueço e ficamos perdidas... 

(risos)”. Já no caso dos terapeutas pouco experientes, há um maior número de ausência 

de relatos de comportamentos antes das intervenções dos terapeutas. Destacam-se aqui 

os clientes do TPE2A (12 ocorrências de ausência de relato de comportamento) Ex: “... 

Fala com seu namorado sobre seus horários... (terapeuta muda de assunto 

repentinamente e diz: agora que sua mãe voltou, tente apoiá-la e passar mais tempo 

com ela...”) e os clientes do TPE1A (quatro ocorrências) Ex: ...terapeuta começa a 

sessão dizendo: “você tem que caminhar, tirar uma hora por dia pra caminhar...”. 

Neste último exemplo provavelmente houve uma conversa no corredor, ou o terapeuta 

estava se referindo a algo que antecedeu a sessão.   

 Conclui-se então que na amostra analisada nesta pesquisa, os episódios de 

orientação/auto-orientação iniciavam-se quase sempre com o relato de uma situação 

vivenciada ao terapeuta. Em pouquíssimas situações isso não ocorreu, e em tais casos o 

episódio foi iniciado com uma intervenção do terapeuta. 
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6.3.4.5.2. Intervenções do terapeuta que antecedem a emissão de 

orientação ou auto-orientação 

 A maioria dos terapeutas realizou outras intervenções antes de orientarem ou 

antes do cliente se auto-orientar dentro dos episódios de orientação/auto-orientação. 

A Tabela 55 indica a presença ou ausência destas intervenções por parte dos 

diferentes terapeutas.  

Tabela 55. Presença/ausência de intervenções do terapeuta que antecedem a emissão de orientação/auto-
orientação. 

  Terapeutas Presença Ausência 

Terapeutas Experientes 
TED 86 1 
TEE 103 0 
TEF 51 0 

Terapeutas Pouco Experientes 

TPE1A 51 10 
TPE2A 47 13 

TPE1B 23 2 
TPE2B 59 1 
TPE1C 49 0 

TPE2C 67 0 
 

A maioria dos terapeutas apresentava outra intervenção terapêutica antes de 

orientar, após a narrativa do cliente. Os terapeutas pouco experientes TPE2A e TPE1A 

não fizeram qualquer tipo de intervenção antes da emissão da orientação ou auto-

orientação em parte dos episódios de orientação. Estes são os mesmos terapeutas do 

Bloco A que orientaram na ausência de uma narrativa do cliente, ou seja, o episódio de 

orientação/auto-orientação podia se iniciar diretamente com a orientação ou com uma 

narrativa do cliente seguida de silêncio do terapeuta e em seguida uma orientação. Ou 

ainda, o cliente emitia uma auto-orientação após a narrativa sem haver intervenção do 

terapeuta. 

As intervenções dos terapeutas foram categorizadas, sendo que podiam pertencer 

a mais de uma das categorias de comportamento verbal vocal do terapeuta de 

Zamignani e Meyer (2007a). Ex: ...você tem que me falar mais sobre essa síndrome... 

Ela é hereditária!?...(solicitação de informação). “Agora... talvez o nenê que você 
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perdeu anteriormente por outros motivos pode estar te levando a este comportamento 

obsessivo de descobrir todas as possíveis doenças que alguém de sua família ou da 

família de seu marido mencionou ter...” (interpretação). 

Tabela 56. Ocorrências e porcentagem de ocorrências de intervenções dos nove terapeutas e 
separadamente pelos três terapeutas experientes e seis pouco experientes, que antecediam a emissão de 
orientação ou auto-orientação de acordo com a adaptação das categorias de comportamento verbal vocal 
do terapeuta de Zamignani e Meyer (2007a)   

Intervenções dos 
terapeutas 

9 Terapeutas 3 Terapeutas experientes 
6 Terapeutas pouco 

experientes 

Ocorrências % Ocorrências % Ocorrências % 

  1. Solicitação de relato 117 16% 25 8% 92 23% 

2. Facilitação 8 1% 2 1% 6 1% 

3. Empatia 8 1% 7 2 % 1 0% 

4. Informação 62 9% 32 10% 30 7% 

5. Solicitação de reflexão 225 31% 119 36% 106 26% 

6. Interpretação 189 26% 103 31% 86 21% 

7. Aprovação 42 6% 23 7% 19 5% 

8. Reprovação 30 4% 11 3% 19 5% 

9. Outras verbalizações 
do terapeuta 21 3% 4 1% 17 4% 

10. Terapeuta permanece 
em silêncio 27 4% 1 0% 26 6% 

 
 As intervenções dos terapeutas que antecediam a emissão da orientação/auto-

orientação eram predominantemente solicitação de reflexão e interpretação. Zamignani 

(2007) aponta que em sessões de terapia analítico-comportamental, a solicitação de 

reflexão ocorre tipicamente quando o terapeuta busca fortalecer o estabelecimento de 

relações funcionais e a formação de auto-regras. No caso da interpretação o autor 

(Zamignani, 2007) aponta que na literatura clínica analítico-comportamental, a análise 

funcional apresentada pelo terapeuta envolve, em parte, essa classe de verbalizações. 

Pode-se concluir então que os terapeutas participantes desta pesquisa (tanto os 

terapeutas experientes como os pouco experientes) comportaram-se de acordo com a 

literatura ao realizar tais intervenções antes da emissão de orientação/auto-orientação. 



 

254 
 

Apareceram algumas diferenças entre terapeutas experientes e pouco 

experientes. Os terapeutas pouco experientes apresentaram uma porcentagem maior de 

solicitação de relato do que os terapeutas experientes (23% - TPE e 8% - TE) e uma 

variedade de intervenções um pouco maior. Solicitação de reflexão e interpretação 

somou 47% enquanto para os terapeutas experientes essa soma alcançou o valor de 

67%. Tais dados sugerem que os terapeutas experientes adotaram mais estratégias 

capazes de produzir auto-orientação enquanto os terapeutas pouco experientes, embora 

atuando de forma similar, dispersaram suas intervenções e permaneceram muitas vezes 

solicitando relatos aos clientes.   

6.3.4.5.3. Antecedente (Comportamentos do cliente anteriores à 

apresentação de orientação ou auto-orientação) 

 Tanto nos episódios de orientação/auto-orientação dos terapeutas experientes 

como nos episódios de orientação/auto-orientação dos terapeutas pouco experientes 

observou-se em 97% dos casos antecedentes do comportamento de orientar ou auto-

orientar. Os 3% dos casos sem antecedentes eram compostos ou de intervenções do 

terapeuta que assumiam a função do antecedente ao comportamento de orientar/auto-

orientar (seis ocorrências) ou a narrativa do cliente assumia a função de antecedente do 

comportamento de orientar/auto-orientar (uma ocorrência).  

 Já no caso dos terapeutas pouco experientes, em 87% dos episódios de 

orientação/auto-orientação, encontrou-se claramente os antecedentes do comportamento 

de orientar ou auto-orientar e em 13% não foram encontrados estes antecedentes. Nestes 

casos verificaram-se as seguintes possibilidades: as intervenções feitas pelos terapeutas 

funcionaram como antecedente do comportamento de orientar/auto-orientar (19 

ocorrências); a narrativa do cliente funcionou como antecedente do comportamento de 

orientar/auto-orientar (19 ocorrências); e não houve ligação clara entre a emissão de 
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orientação/auto-orientação e qualquer outro comportamento do cliente ou terapeuta no 

episódio de orientação/auto-orientação (duas ocorrências). Um exemplo dessa última 

situação foi: terapeuta inicia a sessão dizendo: “quero que você vá caminhar todos os 

dias, isso te fará bem”. Provavelmente houve um conversa antes de o cliente entrar na 

sala para que então o terapeuta orientasse, ou o terapeuta estava se referindo a algo 

discutido em outra ocasião.  De qualquer forma neste último caso não há como precisar 

o antecedente da emissão dessa orientação. 

Para analisar quais os possíveis antecedentes do comportamento de 

orientar/auto-orientar, utilizou-se uma adaptação das ‘categorias de comportamento 

verbal vocal dos clientes’ de Zamignani e Meyer (2007a). As falas do cliente que 

antecederam a orientação/auto-orientação podiam pertencer a mais de uma categoria. 

Ex: “não, não... você tá se confundindo... (oposição) o que to tentando dizer é que eu só 

bati no M., pois ele me levou à loucura... Qualquer pessoa no meu lugar teria feito o 

mesmo... não considero que fiz algo errado, fiz aquilo por razões óbvias... estava 

cansada, em TPM, com muito trabalho, ele já vinha me incomodando faz tempo, as 

coisas foram se acumulando, eu fui me enchendo... e ele parece não querer entender... 

(relações)”. 

 A seguir são apresentadas as categorias de comportamento verbal vocal do 

cliente que assumiram a função de antecedentes na análise de contingências dos 

episódios de orientação/auto-orientação dos terapeutas experientes e pouco experientes.  

Tabela 57. Ocorrências e porcentagem de ocorrências de comportamentos do cliente antecedentes ao 
comportamento de orientar/auto-orientar dos terapeutas experientes e pouco experientes de acordo com a 
adaptação das categorias de comportamento verbal vocal do cliente de Zamignani e Meyer (2007a). 

Antecedentes 

Clientes dos Terapeutas Clientes dos Terapeutas 
experientes 

Clientes dos Terapeutas 
pouco experientes 

Ocorrências % Ocorrências % Ocorrências % 

1. Solicitação 1 0% 1 0 % 0 0% 

2. Relato 172 23% 68 19% 104 26% 

3. Melhora  27 4% 15 4% 12 3% 
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4. Metas 25 3 % 18 5% 7 2% 

5. Relações 253 34% 124 35% 129 33% 

6. Concordância 89 12% 51 14% 38 10% 

7. Oposição 123 16% 67 19% 56 14% 

8. Outras 
verbalizações do 

cliente 

10 1% 3 1% 7 2% 

9. Cliente 
permanece em 

silêncio 

47 6% 7 2% 40 10% 

 

 Funcionaram como antecedentes à emissão de orientação/auto-orientação: 1. O 

comportamento dos clientes ou terapeutas de estabelecer relações entre os eventos 

ocorridos; 2. Relatar o que ocorreu, descrevendo e informando ao terapeuta sobre os 

eventos; 3. Opor-se às verbalizações do terapeuta (no caso dos terapeutas experientes a 

porcentagem de oposição antecedente foi maior do que no caso dos terapeutas pouco 

experientes); 4. Concordar com o estabelecimento de relações feito pelos terapeutas ou 

clientes.  

6.3.4.5.4. Orientação/ auto-orientação 

 Aplicação do teste-reste indicou que houve uma concordância quanto à presença 

de orientação/auto-orientação de aproximadamente 98%. Já quanto aos subtipos de 

orientação e auto-orientação esta concordância foi de 92%.   

  Nas 81 sessões analisadas foram encontradas 465 orientações e 105 auto-

orientações.  A Tabela 58 apresenta a quantidade de orientações e auto-orientações 

(dados brutos) por terapeuta.  

Tabela 58. Distribuição de orientação e auto-orientação entre os diferentes terapeutas. 

  Terapeutas Orientação  Auto-orientação 

T
er

ap
eu

ta
s 

E
xp

er
ie

nt
es

 

TED 46 43 

TEE 99 5 

TEF 39 11 

s 
po

uc o 
ex

pe
r

TPE1A 55 11 
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TPE2A 56 3 

TPE1B 25 1 

TPE2B 48 13 

TPE1C 36 11 

TPE2C 61 7 

  Total 465 105 
 

 Observa-se na Tabela 58 que o terapeuta experiente que emitiu o maior número 

de orientações foi o TEE (99), e o terapeuta pouco experiente que emitiu o menor 

número de orientação foi o TPE1B (25).  Retirando esses dois extremos, todos os 

terapeutas, quer fossem experientes quer pouco experientes emitiram aproximadamente 

de 40 a 60 orientações nas nove sessões realizadas por cada um.   

  O alto número de orientações do TEE não é característico de experiência e sim 

de um estilo pessoal mais diretivo. Já o baixo número de orientações do TPE1B parece 

estar relacionado ao perfil dos clientes com quem esse terapeuta trabalhava (dor 

crônica). Clientes com dores crônicas parecem aceitar menos estratégias diretivas.  

Quanto à auto-orientação apenas os clientes do TED apresentaram um número 

mais elevado de emissões (43), o que parece estar relacionado a alguma característica 

do trabalho deste terapeuta. Os clientes de todos outros terapeutas, independente de 

experiência apresentaram poucas auto-orientações.  

 Os subtipos de orientação e auto-orientação se distribuíram da seguinte maneira: 

Tabela 59. Ocorrências e porcentagem de subtipos de orientação/auto-orientação   

  
Subtipos 
de O/AO 

TED TEE TEF TPE1A TPE2A TPE1B TPE2B TPE1C TPE2C 
n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

O
ri

en
ta

çã
o OAE 15 33 72 73 22 56 17 31 16 29 10 40 25 52 11 31 33 54 

OAG 13 28 17 17 5 13 21 38 19 34 9 36 11 23 5 14 7 12 
OE 18 39 10 10 12 31 8 15 18 32 6 24 12 25 16 44 16 26 
OT 0 0 0 0 0 0 9 16 3 5 0 0 0 0 4 11 5 8 
ΣΣΣΣ    46 100 99 100 39 100 55 100 56 100 25 100 48 100 36 100 61 100 

A
ut

o-
or

ie
nt

aç
ão

 AOAE 21 49 3 60 9 82 4 36 0 0 1 100 9 69 5 46 4 57 
AOAG 15 35 2 40 2 18 7 64 3 100 0 0 3 23 3 27 3 43 
AOE 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 3 27 0 0 
AOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    ΣΣΣΣ        43 100 5 100 11 100 11 100 3 100 1 100 13 100 11 100 7 100 
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Ao comparar a porcentagem de orientação para ação específica (OAE) emitida 

pelos diferentes terapeutas, foi possível observar que apenas quatro terapeutas (TED, 

TPE1A; TPE2A e TPE1C) apresentaram porcentagens em torno de 30% deste subtipo 

de orientação. Os demais terapeutas apresentaram porcentagens de orientação para ação 

específica (OAE) superiores a 40%, destacando-se o TEE, que basicamente emitiu 

orientação para ação específica (73%). 

Ao comparar a porcentagem de orientação para ação genérica (OAG) emitida 

pelos diferentes terapeutas foi possível observar que dos nove terapeutas participantes 

quatro (TEE, TEF, TPE1C e TPE2C) apresentaram porcentagens inferiores a 20% para 

este subtipo de orientação. Os demais terapeutas apresentaram porcentagens de 

orientação genérica superiores, destacando-se o TPE1A (38%). 

Ao comparar a porcentagem de orientação para encobertos (OE) emitidas pelos 

diferentes terapeutas foi possível observar que dos nove terapeutas participantes quatro 

(TED, TEF, TPE2A e TPE1C) apresentaram porcentagens superiores a 30%. 

Já ao comparar a porcentagem de orientações para tarefa (OT), verificou-se que 

apenas os terapeutas pouco experientes as emitiram. 

Realizou-se também a comparação entre as auto-orientações emitidas pelos 

clientes dos diferentes terapeutas. 

A auto-orientação para ação específica (AOAE) foi encontrada com altas 

porcentagens nas sessões de todos os terapeutas com exceção do TPE2A (0%). 

Quanto à auto-orientação para ação genérica (AOAG) encontrou-se baixa 

porcentagem de ocorrência destas apenas nas sessões do TEF e TPE1B. 

Quanto à auto-orientação para encobertos (AOE) observou-se que esta ocorreu 

apenas para o TED, TPE2B e TPE1C. Os clientes dos demais terapeutas não emitiram 

auto-regras para encobertos. 
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Nenhum cliente emitiu auto-orientação para tarefa (AOT). 

Grosso modo, pode-se concluir que os terapeutas participantes desta pesquisa 

quando emitiram orientações, utilizaram mais orientações para ação específica (OAE) e 

orientações para ação genérica (OAG). A emissão de orientações para encobertos (OE) 

foi encontrada de forma significativa nas sessões de quatro terapeutas. Os demais 

terapeutas as emitiram de forma discreta. Já as orientações para tarefa (OT) só 

ocorreram nas sessões dos terapeutas pouco experientes. Os clientes dos diferentes 

terapeutas também utilizaram percentualmente mais auto-orientações para ação 

específica (AOAE) e auto-orientações para ação genérica (AOAG) e houve baixa 

ocorrência de auto-orientações para encobertos (AOE). Nenhum cliente participante 

desta pesquisa emitiu auto-orientação para tarefa (AOT). 

Uma análise descritiva das orientações e auto-orientações mostrou que: 

 As orientações emitidas pelo terapeuta experiente D (TED), de forma geral, 

eram compostas de falas longas com bastante explicação e contextualização. O 

terapeuta parecia ter domínio do caso fazendo ligações entre comportamentos trazidos 

anteriormente (história de vida) e comportamentos trazidos na sessão. 

 Quanto ao terapeuta experiente E (TEE), observou-se que as orientações de 

forma geral eram compostas de falas longas com bastante explicação e 

contextualização, havia uso de metáforas em algumas emissões de orientação, porém a 

maioria das orientações emitidas por este terapeuta referia-se ao cotidiano e havia muita 

repetição de função e não de conteúdo. 

 Já quanto ao terapeuta experiente F (TEF), as orientações de forma geral eram 

compostas por falas longas, havia uso de metáfora em algumas emissões de orientação, 

porém não eram estabelecidas relações com a história de vida. A maioria das 

orientações era vinculada ao cotidiano. Muitas orientações eram encadeamentos para 
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novas orientações e havia encadeamento de orientações emitidas pelo terapeuta e auto-

orientação emitida pelo cliente. 

O terapeuta pouco experiente 1A (TPE1A) emitiu orientações de forma geral 

voltadas para o cotidiano. Estas orientações em sua maioria eram práticas, no intuito de 

resolver o que o cliente trazia de problema. Já o terapeuta pouco experiente 2A 

(TPE2A) emitiu orientações que descreviam bastante o que o cliente deveria fazer, 

sendo que todas elas eram voltadas pra assuntos cotidianos e não havia ligações com 

história de vida anterior. 

 Quanto às orientações emitidas pelo terapeuta pouco experiente 1B (TPE1B18), 

estas foram extremamente precisas, simples, curtas e voltadas para situações cotidianas. 

O terapeuta pouco experiente 2B (TPE2B) emitiu orientações objetivas e voltadas para 

questões atuais. 

  O terapeuta pouco experiente 1C (TPE1C) emitiu orientações voltadas 

basicamente para questões do cotidiano. Por fim, o terapeuta pouco experiente 2C 

(TPE2C) emitiu orientações bem descritivas e também voltadas para assuntos 

cotidianos. 

 Ao observar de forma geral, os diferentes subtipos de orientação emitidos pelos 

terapeutas experientes e pouco experientes, observou-se que: 

 Para o subtipo orientação para ação específica (OAE) a regularidade estava na 

própria definição, ou seja, os terapeutas (experientes e pouco experientes) explicitavam 

qual o comportamento que o cliente deveria executar (topografia do comportamento a 

ser desenvolvido). A emissão deste subtipo de regras era feito de modo geral por meio 

de:  

(1) Modelos emitidos pelos terapeutas (o terapeuta dá o modelo exato de qual deveria 

ser a fala específica do cliente na situação) Ex1: “Numa situação como essa você 
                                                        
18 É importante ressaltar que a maioria dos clientes deste terapeuta relatava dores crônicas. 
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deveria falar o seguinte: W. eu já te expliquei o que quero do seu trabalho, e já te 

expliquei que da próxima vez que você não fizer, será demitido... Não tenho mais nada 

que discutir com você... Entendeu? Você deve falar claramente isso a ele”; Ex2: “Você 

deve falar o que te incomoda no teu marido, por exemplo: não gosto que você fique até 

tarde tomando chopinho com seus amigos, mas ao fazer isso você deve entender que 

seu comportamento terá uma conseqüência, como por exemplo, ele dizer que também 

não gosta que você fique horas na academia”, 

 (2) Especificação dos passos necessários para se atingir o objetivo desejado de acordo 

com a história do cliente. Ex1: “Baseado em tudo o que você vem me falando... Eu acho 

que você deveria fazer o seguinte... Primeiro tente falar com seu chefe sobre sua 

insatisfação com seu emprego, paralelamente mande currículos a outras empresas, 

faça cursos de aprimoramento na sua área, tenha claro o que você quer e quanto 

pretende investir... Esse é o caminho a ser percorrido para se chegar à satisfação 

profissional”; 

 (3) Indicação de comportamentos que eliminam situações aversivas. Ex1: “No estágio 

também, então, mas aí você leva alguma coisa para comer e come... Sabe, ou então 

pode até tomar um suco... Aí no final da tarde você janta direitinho, é para... É 

mudança de hábito mesmo M., infelizmente vocês adolescentes estão habituadas à que, 

vocês comem bem no café, mais ou menos no café da manhã... Ao se alimentar 

adequadamente você verá que metade dos seus problemas estomacais será reduzida.” 

 (4) Avaliação da situação em conjunto com o cliente e especificação de 

comportamentos a serem realizados. Ex1: “Mas você pode investir nela (carreira de 

músico), mas existe outro lado que você também quer desenvolver 261E... A escola que 

você está fazendo... Os planos que você tem... Então tomar uma decisão do que fazer 

agora, nesse momento é muito prematuro 261E... O legal é o quê... Conciliar as duas 
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coisas que você está fazendo... Conciliar a escola... Os estudos e até porque um músico 

tem que ter cultura, saber outras línguas”; 

 Para o subtipo orientação para ação genérica (OAG) a regularidade estava na 

própria definição, os terapeutas explicitavam qual o objetivo a ser atingido, mas não 

descreviam os passos para atingir tais objetivos. A emissão deste subtipo de regras era 

feito de modo geral nesta pesquisa por meio de: 

(1) Indicação de atuações genéricas que eliminam situações aversivas. Ex1: “Sumir por 

um tempo de tudo... Sem comunicação... Não há como ninguém te pedir mais nada... É 

difícil eu te dizer como fazer isso, mas você certamente se poupará de um alto nível de 

estresse”. 

(2) Avaliação da situação em conjunto com o cliente e indicação de atuações genéricas a 

serem realizados. Ex1: ‘Vamos pensar o que você tem feito para chegar a essa 

felicidade que você tanto fala... Você já pensou sobre isso... Em termos de ação... Se 

você quer ser feliz, seja feliz... Mas até ser feliz requer um pouco de empenho... Para 

ser feliz, é necessário que façamos algumas coisinhas que nos proporcionem a 

felicidade. Então mãos a obra... Faça por onde...”. 

(3) Uso de Metáforas. Ex1: “Se Maomé não vai há montanha, a montanha vem até 

Maomé! Entende! Vá atrás de seus interesses”; 

(4) Modelos emitidos pelos terapeutas. 

 Para o subtipo orientação para encobertos (OE) a regularidade estava na própria 

definição, ou seja, os terapeutas solicitavam que os clientes refletissem sobre a situação 

relatada. A emissão deste subtipo de regras era feito de modo geral por meio de:  

(1) Estabelecimento de relação entre história de vida e situação atual. Ex1: “Quero que 

você pense nessa semana se o que você chama hoje de surto não tem relação direta 

com o que sua mãe dizia ser birra quando você era criança”; Ex2: “Pense durante a 
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semana se você se lembra que comportamentos você tinha quando era contrariada e se 

mudou alguma coisa nos dias de hoje no que se refere a ser contrariada. Você 

provavelmente verá que hoje você lida com as contrariedades de forma mais adequada 

e isto é muito bom... Você pode ir lembrando ao poucos, primeiro da sua infância, 

depois dos seus pais até chegar aos dias de hoje no que se refere ao seu relacionamento 

com seu marido, ok!”; Ex3: “Preste atenção nessa semana o que mudou em você desde 

a separação! Tente listar coisas que mudaram para melhor, como por exemplo, voltar a 

dirigir, se cuidar mais...”. 

(2) Solicitação de avaliação da situação e levantamento de possibilidades de resolução. 

Ex1: “E o que você poderia fazer frente a tudo isso? Vamos pensar nisto esta 

semana?”; Ex2: “Para pensar um pouquinho se não tem umas pessoas para te dar 

apoio, te dar uma força nessa hora. Ou pessoas que você possa passar horas 

agradáveis; sabe jantar com o teu tio que é uma pessoa agradável de conversar, e com 

o outro tio que você tem...”; Ex3: “você acha que falar que está grávida, resolveria 

mesmo seu problema? Como você levaria isso adiante! Isso não acabaria sendo pior 

para você mesma. Não seria no mínimo incoerente com sua idade. Tente pensar 

calmamente sobre isso estes dias antes de tomar atitudes, ok. Pense em outras 

possibilidades para que você se sinta protegida por ele”; Ex4: “Mas S., pensa bastante 

no que eu disse... Que você tem que fazer alguma coisa, nem que assim, mesmo que 

você não for aprender uma profissão, mesmo que você não for trabalhar, mas você tem 

que fazer alguma coisa para se realizar... Aprender fazer alguma coisa, aprender 

dançar, tocar é tão gostoso”. 

(3) Levantamento de objetivos de vida. Ex1: “antes de você tomar qualquer atitude, 

você tem que ter claro o que quer na vida. Pense sobre isso!”; Ex2: “Tente pensar num 

objetivo que você possa ter! O que você gostaria de fazer daqui pra frente?!”. 
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(4) Uso de Metáforas. Ex1: “Não sei, a gente tem que pensar sempre em melhoras 

pequenas, do que quê está fazendo efeito né... Às vezes também não é garantia total, a 

gente às vezes faz do jeito certinho a receita do bolo, mas aí tem alguma coisa que não 

dá certo, então a gente tem que avaliar o quê que não deu certo... né; para não cair 

naquele tipo de pensamento: é que eu não tenho sorte, nada dá certo pra mim! Porque 

aí de novo vai entrar numa caverninha... né”. 

(5) Solicitação de reflexão sobre outros assuntos que não a queixa do cliente. Ex1: 

“Vamos deixar um pouquinho de lado a compulsão... Tente pensar no que o rapaz que 

você conheceu te encanta! Você pensa e me conta a semana que vem, ok! 

(6) Modelos emitidos pelos terapeutas. Ex1: “Você vê como isso pode se generalizar 

para outras coisas. Eu posso explicar para os meus amigos lá da igreja, lá no futuro 

que você gosta de lá, você respeita o trabalho deles, que você não tem nada contra. 

Mas que nesse momento esse trabalho não cabe pra você. Você tem outros objetivos, 

você tem que estabelecer metas. Tem que estabelecer prioridades... olha eu só tenho um 

sábado, eu preciso dar esse sábado para uma coisa que é importante para mim. Então 

eu vou entrar na banda dos meninos, amigos e vou parar de vir aqui um pouco... viu 

como eu falei, pense sobre isso!”. 

(7) Solicitação de observação de padrões de comportamento dos clientes. Ex1: “Feito, e 

observa essa coisa de aproximação das pessoas. E carinho... como é demonstrar!”; 

Ex2: “Por via das dúvidas, é melhor se preparar, né. Bom então está bom, vai 

pensando nisso também, tá bom... é uma coisa importante, mas não é uma coisa... é 

hoje ou nunca, legal é pensar. E, mas o mais importante é isso, tem um feriado aí pra 

isso, treinar esses laços. Vamos ver se essas fibras entre você e sua mãe ficam mais 

consistentes”. 

 Apenas os terapeutas pouco experientes emitiram orientação para tarefa (OT). 
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  No caso do subtipo orientação para tarefa (OT), observou-se que a regularidade 

estava na própria definição, ou seja, o terapeuta solicitava que o cliente executasse uma 

tarefa terapêutica fora da sessão. A emissão deste subtipo de regras era feito por meio 

de: 

(1) Modelos emitidos pelos terapeutas. Ex1: “você viu como fizemos esta hierarquia 

dos medos? Quero que você anote essa semana da mesma forma que fizemos aqui 

variando de 0 a 10 o nível do seu medo pra realizar tarefas cotidianas”. 

(2) Indicação de tarefas que eliminam situações aversivas. Ex1: “quero que você 

estruture uma agenda pra você. Você estrutura uma agenda de estudo né, assinado por 

mim. Porque você não estabelece uma agenda com sua avó? Segunda eu estudo 1 hora 

e meia de tal hora a tal hora, terça, quarta, e quinta e sexta. Está vendo vovó eu vou 

estudar nesses horários nos outros dias eu vou descansar... fazendo assim sua avó não 

pegará no seu pé...”; 

(3) Solicitação de anotação de avaliação da situação vivenciada. Ex1: “você vai pensar 

e escrever sobre isso... porque não consigo colocar em prática os incentivos. Pense, 

escreva e me traga pra semana que vem, ok”; 

Diferenças entre conteúdo e função das orientações e auto-orientações 

Tabela 60. Conteúdo e função das orientações e auto-orientações para cada terapeuta 
 Todas as 

orientações 
Orientações com 

diferentes conteúdos 
e diferentes funções 

Orientações com conteúdo 
diferente e função igual 

Total de 
orientações 
diferentes 

TED 46 14 32 (10 Orientações no total) 24 

TEE 99 27 72 (19 orientações no total) 46 

TEF 39 8 31 (8 orientações no total) 16 

TPE1A 55 9 46 (9 Orientações no total) 18 

TPE2A 56 5 51 (15 Orientações no total) 20 

TPE1B 25 10  15 (6 Orientações no total) 16 

TPE2B 48 7 41 (13 Orientações no total) 20 

TPE1C 36 9 27 (8 Orientações no total) 17 

TPE1C 61 9 52 (15 Orientações no total) 24 
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Na Tabela 60 observam-se na primeira coluna os diferentes terapeutas; ex: TED; 

na segunda coluna o número de orientações encontradas nas sessões dos diferentes 

terapeutas; ex: 46 orientações do TED. Na terceira coluna encontra-se o número de 

orientações que tinham conteúdos e funções diferentes; ex: 14 orientações do TED. Na 

quarta coluna o número de orientações com conteúdo diferente e função igual, ex: nas 

sessões do TED houve 32 orientações com conteúdo diferente e função igual. Quando 

se isolou apenas as orientações dentro dessas 32 orientações que apresentavam conteúdo 

diferente e função diferente, chegou-se ao número de 10 orientações. Na quinta coluna é 

apresentado o total de orientações com conteúdo e função diferente nas sessões dos 

terapeutas. Ex: no caso 14+10= 24 orientações com conteúdos e funções diferentes nas 

sessões do TED. 

O número de orientações cai consideravelmente (aproximadamente 57% de 

diminuição) ao ser analisado conteúdo e função, o que indica que os terapeutas tendem 

a ‘repetir’ funcionalmente a orientação.  

Análise similar foi feito para as auto-orientações emitidas pelos clientes dos 

terapeutas experientes e pouco experientes.  

 Na emissão de auto-orientação pelos clientes do TED, observou-se que os 

clientes no geral apontavam como deveriam se comportar fora da situação clínica, em 

situações semelhantes. Parecia sempre ter uma projeção para o futuro. As auto-

orientações também muitas vezes pareciam apontar comportamentos que se realizados 

pelos clientes eliminavam aversivos. Foi interessante observar que estes clientes 

também foram os que mais conseguiram responder a pergunta (f): “Passada a situação o 

cliente é capaz de verbalizar qual o comportamento que deveria fazer em situações 

similares ou reagiu da forma pretendida?”. 
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 As auto-orientações emitidas pelos clientes do TEE eram todas voltadas para as 

ações que deveriam ser executadas no cotidiano e eram práticas. 

 As auto-orientações emitidas pelos clientes do TEF eram muitas vezes 

encadeadas a orientações anteriores e posteriores, e basicamente relacionadas a 

situações cotidianas.  

As auto-orientações dos clientes do TPE1A, TPE2A, TPE1B, TPE2B e TPE1C 

eram simples e pareciam sempre voltadas para algo prático que o cliente deveria 

executar. As auto-orientações emitidas pelos clientes do TPE2C eram também simples e 

voltadas para o cotidiano, mas muitas auto-orientações eram fruto das discussões 

ocorridas nas sessões.  

A observação dos diferentes subtipos de auto-orientação mostrou que: 

 Para o subtipo auto-orientação para ação específica (AOAE) a regularidade 

estava na própria definição, ou seja, o cliente explicitava qual comportamento deveria 

fazer para atingir o objetivo que desejava. A emissão deste subtipo de auto-regras era 

feito por meio de:  

(1) Especificação dos passos necessários para se atingir o objetivo desejado. Ex1: 

“Primeiro vou quitar minhas dívidas, depois vou comprar o que preciso, só aí vou 

calcular se sobrou dinheiro e baseado nesse dinheiro vou planejar para onde irei 

viajar”. Ex2: “tenho um plano. Vou me livrar gradativamente destes medicamentos. 

Primeiro vou intensificar minha vinda à terapia, segundo vou consultar meu médico, 

terceiro junto com ele defino gradativamente a retirada do medicamente e pronto... vou 

ser saudável, sem precisar me medicar”;  

(2) Indicação de comportamentos que eliminam situações aversivas. Ex1: “É fácil. Eu 

não ligarei mais pra ele, e não passarei mais nervoso”; Ex2: “Eu tenho que parar com 
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isso, talvez eu fique chateada, não é nem chateada, eu fico nervosa então eu já não 

quero, aí eu já não quero, é onde tem que falar pra resolver né. Vou pensar nisso”. 

(3) Levantamento de aspectos positivos de se comportarem de acordo com a auto-regra 

específica emitida. Ex1: “me colocar na reunião me fez ver o quanto posso ser 

produtiva na empresa, vou continuar a me colocar e colher os benefícios”. 

 Para o subtipo auto-orientação para ação genérica (AOAG), a regularidade 

estava na própria definição, ou seja, os clientes explicitavam qual o resultado a ser 

atingido, mas não descreviam os passos para chegar lá. A emissão deste subtipo de 

auto-regras era feito por meio de:  

(1) Avaliação da situação (pelo cliente). Ex1: “De tudo que conversamos, eu sei que 

preciso deixar de ser ansioso e assim evitar confusões. Vou fazer isso”. Ex2: “Eu não 

vou desistir, vou chegar lá... Vou decidir o que quero... (Risos)... Vou pensar em tudo o 

que me aconteceu... Vou agir e conseguir!” 

 Para o subtipo auto-orientação para encobertos (AOE) a regularidade estava na 

própria definição, ou seja, os clientes explicitavam qual reflexão que deveriam realizar e 

quais as conseqüências que teriam ao realizar estas reflexões. A emissão deste subtipo 

de regras era feito por meio de: 

(1) Avaliação da situação (pelo cliente). Ex1: “Se eu não me acalmar, vou continuar 

fazendo besteira. Preciso pensar em uma forma de me acalmar”; Ex2: “Será que a 

minha relação com o M. não é de terapeuta e doente? Porque ele é doente sim, mais do 

que uma relação de namorado e namorada? Vou pensar seriamente nisso”; Ex3: “Não 

ganho nada em ser brigão. Porque continuo assim? Vou pensar sobre isso! Deve ter 

uma razão”. 

 (2) Reflexão das limitações pessoais e as conseqüências disso. Ex1: “Ainda não estou 

preparado para ir a bares, pois se me descontrolar, o que é provável nestes lugares, 
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vou recair... Vou prestar atenção se quando vejo filmes em que pessoas bebem, me sinto 

diferente”; Ex2:“ O fato de ser reumática não pode ser mais negado por mim... A vida 

é quase normal... mas veja bem quase não significa que posso fazer tudo que os outros 

fazem né. Tenho que sempre lembrar disso, pensar nisso!” 

(3) Levantamento de objetivos de vida. Ex1: “Não posso continuar vivendo de dinheiro 

da mamãe. Preciso descobrir o que quero fazer, pra onde ir... Vou ser obrigado a 

pensar sobre isso”; Ex1: “Preciso ter opinião, sair de cima do muro, pensar no que 

quero... Senão meu marido pensa por mim e eu acato sem saber se é isso que eu quero. 

Vou pensar nisso e sozinha... Prometo”. 

 A verificação de se todas as auto-orientações emitidas pelos clientes eram 

diferentes tanto em seu conteúdo explícito como em sua função produziu os seguintes 

resultados:  

Tabela 61. Emissão de auto-orientação dos clientes terapeutas experientes e pouco experientes. 
  Todas 

auto-
orientações 

Auto-orientações 
com diferentes 
conteúdos e 
diferentes funções 

Auto-orientações com 
conteúdo diferente e 
função igual 

Total de auto-
orientações 
diferentes 

Clientes do TED 43 19 24 (10 auto-orientações) 29 
Clientes do TEE 5 5 0 5 
 Clientes do TEF 11 4 7 (2 auto-orientações) 6 

Clientes do TPE1A 11 9 1 (2 auto-orientações) 10 
Clientes do TPE2A 3 3 0  3 
Clientes do TPE1B 1 1 0  1 
Clientes do TPE2B 13 8 1(5 auto-orientações) 9 
Clientes do TPE1C 11 6 2 (5 auto-orientações) 8 
Clientes do TPE2C 7 7 0  7 

Na Tabela 61 observam-se na primeira coluna os clientes dos diferentes 

terapeutas; ex: Clientes do TED; na segunda coluna o número de auto-orientações 

encontradas nas sessões dos diferentes terapeutas experientes; ex: 43 auto-orientações 

dos clientes do TED. Na terceira coluna encontra-se o número de auto-orientações que 

tinham conteúdos e funções diferentes; ex: 19 auto-orientações dos clientes do TED. Na 

quarta coluna o número de auto-orientações com conteúdo diferente e função igual, ex: 

nas sessões do TED houve 24 auto-orientações emitidas pelos clientes do TED com 
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conteúdo diferente e função igual. Quando se isolou apenas as auto-orientações dentro 

dessas 24 auto-orientações que apresentavam conteúdo diferente e função diferente, 

chegou-se ao número de 10 auto-orientações. Na quinta coluna é apresentado o total de 

auto-orientações com conteúdo e função diferente nas sessões dos terapeutas. Ex: no 

caso 19+10= 29 auto-orientações com conteúdos e funções emitidos pelos clientes do 

TED. 

O número de auto-orientações diminui aproximadamente 26% ao ser analisado 

conteúdo e função das auto-orientações. Os clientes dos terapeutas experientes (com 

exceção dos clientes do TEF) em muitas ocasiões lançavam mão da estratégia de repetir 

funcionalmente a auto-orientação.  O mesmo não aconteceu quando se analisou as auto-

orientações emitidas pelos clientes dos terapeutas pouco experientes. Os clientes dos 

terapeutas pouco experientes: TPE2A, TPE1B e TPE1C emitiram somente auto-

orientações com diferentes conteúdos e diferentes funções. Os demais clientes dos 

terapeutas pouco experientes algumas vezes emitiram auto-orientações com conteúdos 

diferentes e funções iguais, porém em um número reduzido.   

6.3.4.5.5. Conseqüente 

 Nas sessões analisadas, encontrou-se um conseqüente claramente definido em 

98% das vezes. Nas sessões dos terapeutas experientes, houve um conseqüente 

claramente definido em 100% das vezes, ou seja, toda orientação emitida pelo terapeuta 

ou auto-orientação emitida por seus clientes era seguida ou de uma resposta do cliente 

ou de uma resposta do terapeuta. No caso dos terapeutas pouco experientes, houve um 

conseqüente claramente definido em 95% das vezes. E em 5% das vezes ou cliente não 

apresentava comportamentos claramente definidos (não respondia nada) após a emissão 

de orientação ou o terapeuta não conseqüenciava a auto-orientação emitida pelo cliente. 
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 Os resultados da categorização conforme adaptação de algumas ‘categorias do 

comportamento verbal vocal do terapeuta e do cliente’ de Zamignani e Meyer (2007a) 

estão apresentados na Tabela 62. 

Tabela 62. Porcentagem de conseqüentes após a emissão de orientação dos terapeutas experientes e pouco 
experientes. 

Conseqüentes 
encontrados nos 

episódios de orientação 
Terapeutas Terapeutas experientes Terapeutas pouco experientes 

1. Solicitação 2% 3% 0,3% 

2. Relato 7% 7% 7% 

3. Concordância 46% 55% 38% 

4. Oposição 26% 21% 30% 

5. Reprovação 1% 0% 1 % 

6. Cliente permanece 
em silêncio 

2 % 0% 5% 

8. Orientação 15% 14% 6% 

9. Auto-orientações 1% 0,5% 0,9% 

 Nos episódios de orientação, os conseqüentes mais comuns foram: 

concordância; oposição e nova orientação. Os clientes dos diferentes terapeutas 

conseqüenciavam as orientações recebidas aprovando-as em 46% das vezes. Em 26% os 

clientes conseqüenciavam as orientações recebidas reprovando-as e em 15% das vezes 

os terapeutas conseqüenciavam seu próprio comportamento de orientar emitindo uma 

nova orientação. Quando o conseqüente da orientação era uma nova emissão de regras, 

verifica-se nos episódios de orientação a existência de cadeias comportamentais. Assim 

um conseqüente pode assumir a função de antecedente e uma nova cadeia 

comportamental pode ser formada. As demais categorias de conseqüente ao 

comportamento de orientar apareceram de forma discreta. 

 Análise similar foi feita com os conseqüentes da auto-orientação.  

Tabela 63. Porcentagem de conseqüentes após a emissão de auto-orientação dos clientes dos terapeutas 
experientes e pouco experientes. 
Conseqüentes encontrados nos 
episódios de auto-orientação 

Todos os 
terapeutas 

Terapeutas 
experientes 

Terapeutas pouco 
experientes 

1. Facilitação 3% 5% 0% 

2. Solicitação de reflexão 5% 7% 4% 
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3. Interpretação 1% 2% 0% 

4. Relato 2% 2% 2% 

5. Aprovação 67% 66% 69% 

6. Reprovação 13% 14% 12% 

7. Orientação 3% 3% 2% 

8. Auto-orientações 2% 1% 2% 

9. Outras verbalizações do 
terapeuta 

2% 1% 4% 

10. Terapeuta permanece em 
silêncio 

2% 0% 4% 

Nos episódios de auto-orientação, o conseqüente mais comum foi aprovação, e 

em seguida reprovação. Os terapeutas conseqüenciavam o comportamento de emitir 

auto-orientações dos clientes em 67% das vezes aprovando-os. Em 13% das vezes, os 

terapeutas conseqüenciavam as auto-orientações dos clientes reprovando-as.  As demais 

categorias de conseqüente ao comportamento de auto-orientar apareceram de forma 

discreta. 

6.3.4.6. Correlação entre perfil do cliente e orientação 

Para analisar uma possível relação entre perfil do cliente e orientação, listaram-

se em ordem decrescente os clientes que mais receberam orientação e auto-orientação. 

Simultaneamente os perfis dos clientes foram agrupados em três grandes grupos quanto 

à avaliação de sua cooperação e motivação, dos mais fáceis aos mais difíceis: (1) 

clientes considerados cooperativos, os considerados motivados e os considerados 

cooperativos e motivados; (2) clientes considerados motivados e resistentes; e (3) 

clientes considerados resistentes, os considerados desmotivados e os considerados 

resistentes e desmotivados.   

Constatou-se que dos 27 clientes participantes desta pesquisa, 18 (67%) foram 

considerados por seus terapeutas como cooperativos e motivados; dois (7%) foram 
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considerados motivados/resistentes e sete (26%) foram considerados resistentes e 

desmotivados. 

Tabela 64. Correlação entre o número de Orientação e auto-orientação e o perfil do cliente. 
Número de Orientações e Perfil do cliente 

  

Número de Auto-orientações e Perfil do cliente 
Clientes dos 
Terapeutas 

Nº 
de O 

Perfil do cliente 
Clientes dos 
Terapeutas 

Nº de 
AO 

Perfil do cliente 

C2TEE 49 Cooperativo C2TED 20 Cooperativo e motivado 
C1TEE 32 Cooperativo C3TED 12 Cooperativo e motivado 

C2TPE2A 31 Cooperativo e motivado C1TED 11 Cooperativo e motivado 
C2TPE2C 24 Cooperativo C2TPE1C 8 Cooperativo 
C3TPE1A 23 Cooperativo e motivado C3TPE2B 5 Motivado 

C1TED 22 Cooperativo e motivado C1TEF 4 Motivado 
C1TEF 22 Motivado C3TPE1A 4 Cooperativo e motivado 

C1TPE2C 21 Cooperativo C2TEE 3 Cooperativo 
C3TEE 18 Cooperativo C1TPE2C 3 Cooperativo 
C2TED 17 Cooperativo e motivado C2TPE2C 3 Cooperativo 

C3TPE2C 16 Cooperativo C2TPE1A 2 Cooperativo e motivado 
C2TPE1A 14 Cooperativo e motivado C2TPE2A 2 Cooperativo e motivado 
C2TPE1C 14 Cooperativo C3TPE1C 2 Cooperativo 
C3TPE2B 13 Motivado C1TEE 1 Cooperativo 
C1TPE1C 11 Cooperativo C3TEE 1 Cooperativo 
C3TPE1C 11 Cooperativo C1TPE1C 1 Cooperativo 

C2TEF 8 Cooperativo e motivado C3TPE2C 1 Cooperativo 
C3TED 7 Cooperativo e motivado C2TEF 0 Cooperativo e motivado 

C2TPE2B 25 Motivado/Resistente C3TEF 7 Motivado/Resistente 
C3TEF 9 Motivado/Resistente C2TPE2B 5 Motivado/Resistente 

C1TPE1A 18 Desmotivado C1TPE2B 7 Resistente 
C3TPE2A 16 Resistente C1TPE1A 5 Desmotivado 
C3TPE1B 12 Desmotivado C1TPE2A 1 Resistente 
C1TPE1B 10 Resistente C1TPE1B 1 Resistente 
C1TPE2B 10 Resistente C3TPE2A 0 Resistente 
C1TPE2A 9 Resistente C2TPE1B 0 Resistente e desmotivado 
C2TPE1B 3 Resistente e desmotivado C3TPE1B 0 Desmotivado 

 

 

Figura 34. Número médio de orientações e de auto-orientações para cada grupamento de perfil de 
clientes.   
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Calculou-se a média de orientação emitida para cada grupamento de perfil. Em 

média 20 orientações foram emitidas para cada cliente com o perfil ‘motivado, 

cooperativo, cooperativo e motivado’. Dezessete orientações em média foram emitidas 

para cada cliente considerado ‘motivado/resistente’ e em média 11 orientações foram 

emitidas para cada cliente considerado ‘resistente, desmotivado; resistente e 

desmotivado’. Tais dados indicam que os clientes considerados ‘motivados; 

cooperativos; motivados e cooperativos’ foram os que mais receberam orientações 

quanto comparados aos clientes com os demais perfis, e aparentemente esta diferença é 

significativa. Esses dados estão de acordo com a literatura. Numa revisão de Beutler et 

al. (2002) sobre 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 com clientes com 

baixo nível de resistência, enquanto intervenções não diretivas funcionaram melhor com 

clientes com graus mais altos de resistência, sugerindo que os efeitos da resistência 

podem ser circundados pelo uso de intervenções não-diretivas e autodirecionadas. Tais 

pesquisas indicaram 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), ou seja, estes dados sugerem que o uso de 

estratégias diretivas, tal como a orientação, não está vinculado apenas à linha teórica e à 

preferência do terapeuta. Os resultados encontrados sugerem que os terapeutas foram 

modelados pelos comportamentos do cliente no momento da emissão da orientação. 

Calculou-se também a proporção de auto-orientação emitida por cada 

grupamento de perfil. Em média seis auto-orientações foram emitidas para cada cliente 

com o perfil ‘motivado, cooperativo, cooperativo e motivado’. Seis auto-orientações em 
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média foram emitidas por cada cliente considerado ‘motivado/resistente’ e em média 

duas auto-orientações foram emitidas por cada cliente considerado ‘resistente, 

desmotivado; resistente e desmotivado’. Tais dados indicam que os clientes 

considerados ‘motivados; cooperativos; motivados e cooperativos’ foram os que mais 

emitiram auto-orientações. 

Foram também verificadas possíveis relações entre subtipos de orientação e de 

auto-orientação e perfis de clientes. Esta análise foi feita só para as terapias dos 

terapeutas pouco experientes já que dentre os terapeutas experientes praticamente todos 

foram considerados motivados ou cooperativos, com exceção do C3TEF que além de 

motivado foi considerado resistente.  

Tabela 65. Perfis dos clientes e subtipos de orientação e auto-orientação. 

  OAE OAG OE OT AOAE AOAG AOE Perfil 

C2TPE1A 1 4 1 8 1 1 0 
Cooperativo e 

motivado 

C3TPE1A 5 12 6 0 2 2 0 
Cooperativo e 

motivado 

C2TPE2A 11 8 11 1 0 2 0 Cooperativo e 
motivado 

C3TPE2B 9 2 2 0 3 2 0 Motivado 

C1TPE1C 1 1 6 3 1 0 0 Cooperativo 

C2TPE1C 6 3 4 1 0 0 0 Cooperativo 

C3TPE1C 4 1 6 0 0 0 2 Cooperativo 

C1TPE2C 10 2 5 4 2 1 0 Cooperativo 

C2TPE2C 16 0 7 1 2 1 0 Cooperativo 

C3TPE2C 7 5 4 0 0 1 0 Cooperativo 

Média 7,0 3,8 5,2 1,8 1,1 1,0 0,2   

C1TPE1A 11 5 1 1 1 4 0 Desmotivado 

C3TPE1B 4 6 2 0 0 0 0 Desmotivado 

C1TPE2A 4 4 1 0 0 1 0 Resistente 

C3TPE2A 1 7 6 2 0 0 0 Resistente 

C1TPE1B 5 1 4 0 1 0 0 Resistente 

C2TPE1B 1 2 0 0 0 0 0 Resistente e 
desmotivado 

C1TPE2B 8 2 2 0 5 1 1 Resistente 

C2TPE2B 9 7 9 0 1 0 0 
Motivado/Resisten

te 

Média 5,4 4,3 3,1 0,4 1 0,8 0,13   
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Figura 35. Número médio de subtipos orientações e de auto-orientações para cada grupamento de perfil 
de clientes.   

Clientes com perfil ‘cooperativo, motivado, cooperativo e motivado’ receberam 

em média sete orientações para ação específica (OAE); 5,2 orientações para encobertos 

(OE); 3,8 orientações para ação genérica (OAG) e 1,8 orientações para tarefa (OT). 

Estes clientes emitiram em média 1,1 auto-orientações para ação específica (AOAE); 1 

auto-orientação para ação genérica (AOAG) e 0,2 auto-orientação para encobertos 

(AOE). 

 Já os clientes com perfil ‘resistente, desmotivado, resistente e desmotivado’ 

receberam em média 5,4 orientações para ação específica (OAE); 4,3 orientações para 

ação genérica (OAG); 3,1 orientações para encobertos (OE) e 0,4 orientação para tarefa 

(OT).  Estes clientes emitiram em média uma auto-orientação para ação específica 

(AOAE); 0,8 auto-orientação para ação genérica (AOAG) e 0,13 auto-orientação para 

encoberto (AOE).  

Conclui-se que o perfil do cliente parece não ter relação com os subtipos de 

orientação e auto-orientação, pois as diferenças médias encontradas entre os perfis não 

são muito diferentes entre si. 
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6.3.4.7.  Correlação entre escolaridade e auto-orientação; 

diagnóstico e orientação; idade, tempo de terapia, situação 

financeira e emissão de auto-orientação 

 As tabelas a seguir mostram a legenda criada para as variáveis qualitativas 

(escolaridade, diagnóstico e tipo de cliente).  

 Para a escolaridade, a escala apresentada é crescente. Assim, foi definido que o 

n° 1 referia-se a escolaridade mais baixa encontrada na amostra (ensino fundamental) e 

o n° 5 referia-se a escolaridade mais elevada (ensino superior). 

 Para o diagnóstico, a escala apresentada também é crescente. Foi definido que o 

n° 1 referia-se ao diagnóstico mais brando (ansiedade) e o n° 7 referia-se ao diagnóstico 

mais severo (diagnóstico múltiplo).  A construção hierárquica baseada na severidade 

dos casos foi feita a partir das respostas dos terapeutas ao questionário enviado aos 

mesmos na pesquisa de mestrado e a confirmação por meio de entrevistas presenciais 

com os terapeutas participantes assim como por meio da leitura das sessões.  

 Para o perfil, foi definido que o n° 1 referia-se ao perfil mais ‘colaborativo’ (o 

perfil cooperativo e motivado) e o n° 7 ao perfil ‘menos colaborativo’ (resistente e 

desmotivado). 

Tabela 66. Legenda de escolaridade 

Escolaridade 

Ensino fundamental 1 

Ensino médio incompleto 2 

Ensino médio 3 

Superior incompleto 4 

Superior 5 

 
Tabela 67. Legenda de diagnóstico 

Diagnóstico Escala  
Ansiedade 1 
Déficit de habilidades sociais 2 
Dor crônica 3 
Depressão (pessimismo) 4 
Pânico e depressão 5 
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Compulsão sexual; abuso de drogas 6 
Múltiplos 7 

 
Tabela 68. Legenda de perfil do cliente 

Perfil de cliente 
Escala 

 
Cooperativo e motivado 1 
Cooperativo 2 
Motivado 3 
Motivado, resistente 4 
Resistente 5 
Desmotivado 6 
Resistente, desmotivado 7 

 
 Foram feitas todas as correlações entre as cinco variáveis:  FO (número de falas 

com orientação), FAO (número de falas com auto-orientação), escolaridade, diagnóstico 

e perfil de cliente. As correlações foram feitas considerando-se as três sessões e todos os 

terapeutas, independente da experiência. 

Tabela 69. Correlações de fala com orientação (FO) e auto-orientação (FAO) versus escolaridade e 
diagnóstico. 
Correlação FO FAO Escolaridade Diagnóstico 

FAO 14,4%    
Escolaridade -10,0% 32,7%*   
 Diagnóstico 4,6% 1,6% -36,0%*  

Perfil do cliente -18,2% -24,6%* -13,8% 26,9%* 

Legenda: 
Correlações significativas (0,05) assinaladas com * 
FO (número de falas com orientação); FAO (número de falas com auto-orientação). 
Em azul a correlação mais alta. 
 
 A maior correlação encontrada foi entre diagnóstico e escolaridade. Esta é uma 

correlação estatisticamente significativa e inversamente proporcional, ou seja, quanto 

maior a escolaridade, mais brando foi o diagnóstico. Além disso, quanto maior a 

escolaridade maior o número de auto-orientações. E quanto mais cooperativo e 

motivado, mais o cliente emite auto-orientação. E por fim, clientes com o diagnóstico 

mais ameno parecem ser os mais cooperativos. 

 Comparou-se também a média do número de cada subtipo de orientação com os 

diferentes graus de escolaridade. A Figura 36 a seguir traz os resultados. 
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Figura 36. Média do número de cada subtipo de orientação em relação aos diferentes graus de 
escolaridade.  

Legenda: Média OAE (média do número de orientação para ação específica); Média OAG (média do 
número de orientação para ação genérica); Média OE (média do número de orientação para encoberto); 
Média OT (média do número de orientação para tarefa). 
 
 Clientes que estudaram até o ensino fundamental em média são os mais 

orientados para ação específica. Já clientes que completaram seus estudos, ou seja, 

atingiram o nível superior são os que em média mais receberam orientação para ação 

genérica. 

   

Figura 37. Média do número de cada subtipo de auto-orientação em relação aos diferentes graus de 
escolaridade.  

Legenda: Média AOAE (média do número de auto-orientação para ação específica); Média AOAG 
(média do número de auto-orientação para ação genérica); Média AOE (média do número de auto-
orientação para encoberto). 
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 Quando se comparou a média do número de cada subtipo de auto-orientação 

com diferentes graus de escolaridade, percebeu-se que em média os clientes que mais se 

auto-orientaram para ação específica e para ação genérica foram os clientes com grau de 

escolaridade superior ou superior incompleto. Estes resultados sugerem que há relação 

entre grau de escolaridade e auto-orientação, ou seja, quanto mais estudam mais os 

clientes tendem a se auto-orientar.  

  Realizou-se uma análise para investigar se média de idade dos clientes, tempo 

de terapia e situação financeira do cliente poderiam ser variáveis responsáveis pela 

emissão de auto-orientação. 

 A Tabela 70 apresenta um aglomerado destes dados. 

Tabela 70. Idade, tempo de terapia e situação financeira dos clientes que emitiram auto-orientação. 
TERAPEUTA MÉDIA 

DE 
IDADE 

VARIA
ÇÃO 
DE 

IDADE 

EMISSÃO DE 
AUTO-

ORIENTAÇÃO 

TEMPO DE 
TERAPIA  

SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 

TED 31 anos 29 a 34 Todos os clientes.  
Média de idade: 31 

C1TED: 4 meses 
C2TED: 36 meses 
C3TED: 28 meses 

MÉDIA: 22,6 MESES 

C1TED: < 1000 
C2TED: > 1000 
C3TED: >1000  

 
TEE 28,6 anos 18 a 43  Um cliente. 

Idade: 43 ANOS 
C2TEE: 36 MESES 

 
C2TEE: >1000 

TEF 28,6 anos 18 a 35  Um cliente. 
Idade: 35 ANOS 

C1TEF: 24 MESES C1TEF:<1000 

TPE1A 30,6 anos 23 a 37 Todos os clientes.  
Média de idade: 31 

C1TPE1A: 12 meses 
C2TPE1A: 12 meses 
C3TPE1A: 16 meses 
MÉDIA: 13,3 MESES

C1TPE1A:>1000 
C2TPE1A:>1000 
C3TPE1A: <1000 

TPE2A 18,3 anos  18 a 19  Um cliente. 
Idade: 19  

C1TPE2A: 18 MESES C1TPE2A: <1000 

TPE1B 28,3 anos 22 a 40  Nenhum cliente.   
TPE2B 20,3 anos  19 a 21  Dois clientes.  

Média de idade: 21  
C2TPE2B: 12 meses 
C3TPE2B: 12 meses 
MÉDIA: 12 MESES 

C2TPE2B: <1000 
C3TPE2B: <1000 

TPE1C 25 anos  18 a 24  Dois clientes.  
Média de idade: 26 

C2TPE1C: 12 meses 
C3TPE1C: 8 meses 
MÉDIA: 10 MESES 

C2TPE1C: <1000 
C3TPE1C: <1000 

TPE2C 34 anos  19 a 54  Todos os clientes  
Média de idade: 31 

C1TPE2C: 15 meses 
C2TPE2C: 12 meses 
C3TPE2C: 8 meses 
MÉDIA: 11,6 MESES 

C1TPE2C:>1000 
C2TPE2C:<1000 
C3TPE2C:>1000 
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Os clientes dos terapeutas experientes que se auto-orientaram eram mais velhos 

(variação de 31 a 35 anos) se comparados com os clientes dos terapeutas pouco 

experientes que se auto-orientaram (19 a 31 anos). 

Os clientes dos terapeutas experientes estavam em média mais tempo em terapia 

do que os clientes dos terapeutas pouco experientes. Os dados sugerem que o tempo em 

terapia pode estar relacionado com a maior presença de auto-orientação; pode ser que o 

terapeuta tenha modelado o comportamento de fazer análise funcional em seus clientes 

e conseguindo entrar em contato com as contingências o cliente pode ser capaz de emitir 

auto-regras.  

Já quanto à situação financeira relacionado à maior ou menor presença de auto-

orientação havia sido levantada a hipótese que os clientes que buscavam terapia com 

terapeutas experientes tinham uma renda financeira familiar maior e isso então poderia 

significar que não havia nenhuma característica especial nestes terapeutas experientes e 

sim que o perfil de seus clientes era diferenciado.  Constatou-se por meio dos dados que 

dos 27 clientes, 16 se auto-orientaram. Ao separarmos por terapeutas experientes e 

pouco experientes, dos nove clientes dos terapeutas experientes, cinco se auto-

orientavam. Destes apenas os clientes C2TED, C3TED, C2TEE tinham uma situação 

financeira com renda acima de 1000 reais. Dos 18 clientes dos terapeutas pouco 

experientes, 11 clientes se auto-orientaram, mas apenas quatro (C1TPE1A; C2TPE1A; 

C1TPE2C; C3TPE2C) tinham uma renda familiar acima de 1000 reais; os demais 

clientes (C3TPE1A; C1TPE2A; C2TPE2B; C3TPE2B; C2TPE1C; C3TPE1C; 

C2TPE2C) tinham uma renda inferior a 1000 reais. Inspeção visual parece sugerir que a 

situação financeira não é uma variável importante na determinação de maior ou menor 

emissão de auto-orientação. 
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6.3.5. CONCLUSÕES DO ESTUDO 4b 

Nas pesquisas sobre o comportamento de orientar e de auto-orientar anteriores à 

pesquisa de Donadone (2009) não foram encontradas variáveis responsáveis por sua 

emissão. A determinação da utilização da estratégia de orientação ora parecia ser o 

cliente, ora o terapeuta, ora nenhum deles, ora o tema abordado, e possivelmente uma 

complexa combinação destas e de outras variáveis. O estudo detalhado das orientações e 

auto-orientações de 81 sessões de terapia analítico-comportamental permitiu que se 

encontrassem regularidades não encontradas antes.  

6.3.5.1. Quanto ao comportamento de orientar e de auto-orientar 

O terapeuta que emitiu o maior número de orientações foi o experiente TEE, 

com 99 orientações em suas nove sessões; o terapeuta que emitiu o menor número de 

orientação foi o pouco experiente TPE1B com 25 orientações em nove sessões. Os 

outros sete terapeutas, experientes e pouco experientes emitiram de 40 a 60 orientações 

aproximadamente nas nove sessões realizadas por cada um.   

O alto número de orientações do TEE não é característico de experiência e sim 

de um estilo pessoal mais diretivo. Se fosse a experiência, o número mais alto de 

orientações apareceria nas terapias dos outros terapeutas experientes. Não houve, 

tampouco, nenhuma característica de seus clientes que pudesse ser responsável por essa 

freqüência mais alta. Já o baixo número de orientações do TPE1B parece estar 

relacionado ao perfil dos clientes com quem esse terapeuta trabalhava (dor crônica). 

Clientes com dores crônicas parecem aceitar menos estratégias diretivas.  

Quanto à auto-orientação apenas os clientes do terapeuta experiente TED 

apresentaram um número mais elevado de emissões (43), o que parece estar relacionado 
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a alguma característica do trabalho deste terapeuta. Os clientes de todos outros 

terapeutas, independente de experiência apresentaram poucas auto-orientações.  

O número de orientações diminuiu para menos da metade quando se contou 

apenas orientações com conteúdos e funções diferentes, indicando que os terapeutas 

tendem a ‘repetir’ funcionalmente a orientação. Para as auto-orientações houve 

diminuição de um quarto ao se contar aquelas com conteúdo e função diferente.  

Em relação aos subtipos de orientação houve diferenças entre os terapeutas, 

indicando estilos de trabalho um pouco diferentes. A abordagem analítico-

comportamental permite a existência de perfis variados de intervenção e essa 

variabilidade não está relacionada à experiência clínica. Quatro terapeutas (TED, 

TPE1A, TPE2A e TPE1C) apresentaram porcentagens mais baixas (em torno de 30%) 

de orientação para ação específica. Os outros cinco terapeutas apresentaram 

porcentagens de orientação para ação específica superiores a 40%, destacando-se o 

TEE, que quase só emitiu este tipo de orientação (73%). 

A orientação para ação genérica foi menos emitida pelos terapeutas TEE, TEF, 

TPE1C e TPE2C que apresentaram porcentagens inferiores a 20% para este subtipo de 

orientação. Os demais terapeutas apresentaram porcentagens de orientação genérica 

superiores, destacando-se o TPE1A (38%).  

A orientação para encobertos ocorreu com maior freqüência relativa para os 

terapeutas TED, TEF, TPE2A e TPE1C.  E as orientações para tarefa foram só emitidas 

pelos terapeutas pouco experientes. 

Apesar das diferenças individuais o conjunto dos terapeutas apresentou 

regularidades: utilizaram mais orientações para ação específica e orientações para ação 

genérica e a emissão de orientações para encobertos foi encontrada de forma 

significativa nas sessões de quatro dos terapeutas. As orientações para tarefa só 
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ocorreram nas sessões dos terapeutas pouco experientes. Os clientes dos diferentes 

terapeutas também utilizaram percentualmente mais auto-orientações para ação 

específica e auto-orientações para ação genérica e houve baixa ocorrência de auto-

orientações para encobertos. Nenhum cliente emitiu auto-orientação para tarefa. 

Quando a quantificação das orientações e auto-orientações passou a ser feita por 

episódios, análises similares e complementares foram feitas. Episódios de 

orientação/auto-orientação foram identificados nas 81 sessões, entretanto estes 

ocuparam apenas uma parte da sessão: um terço das sessões dos terapeutas experientes, 

em média, foi ocupado por episódios de orientação e um quarto das sessões dos 

terapeutas pouco experientes, em média, foi dedicado a episódios de orientação. E 

nestes episódios havia diversos tipos de intervenção do terapeuta além da orientação. 

Tais dados apontam na direção de que a orientação é apenas uma das diversas 

estratégias utilizadas pelos terapeutas. Nos episódios de auto-orientação essa parcela foi 

ainda menor sugerindo que os clientes emitem predominantemente outros 

comportamentos que não a emissão de auto-regras. 

6.3.5.2. Quanto aos temas  

Existe pouca relação entre a presença de orientação/auto-orientação e o tema da 

sessão. Apenas verificou-se haver uma probabilidade maior de haver orientação quando 

o tema em questão era sobre problemas fisiológicos. Enquanto para os outros temas 

(relacionamento interpessoal, queixas psiquiátricas e psicológicas, trabalho/estudo e 

ou carreira, problemas fisiológicos) em 80% das ocasiões em que eram abordados 

ocorria alguma orientação ou auto-orientação, a probabilidade da orientação era maior 

ao se conversar sobre problemas fisiológicos, alcançando 94%.  A conclusão mais 

importante a que se chegou foi a de que terapeutas podem orientar sobre todos temas 

abordados em sessão.  
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Sobre a análise dos temas merece ainda destaque a prevalência do grupo 

temático relacionamento interpessoal, que compôs metade dos temas discutidos no 

conjunto das 81 sessões analisadas.  

O tema que mais propiciou auto-orientação foi trabalho/estudo e ou carreira. As 

auto-orientações ocorreram em aproximadamente metade das vezes em que o tema foi 

abordado no conjunto das sessões de todos os terapeutas. Quando o tema abordado era 

outro, auto-orientações ocorriam em aproximadamente um terço das vezes.  

Ao falar sobre relacionamento interpessoal houve proporcionalmente maior 

emissão de regras genéricas (orientação para ação genérica e orientação para 

encobertos) do que específicas (orientação para ação específica e orientação para 

tarefa).  Situação similar foi observada com os clientes, esses emitiram mais auto-regras 

genéricas do que específicas quando o assunto tratado em sessão era relacionamento 

interpessoal.  

Com relação à variável ‘temas’ encontrou-se uma importante diferença entre 

terapeutas experientes e pouco experientes. O número médio de temas sobre os quais 

ocorreu orientação foi de 68 temas nas três sessões de cada terapeuta experiente e de 22 

temas nas três sessões de cada terapeuta pouco experiente, ou seja, terapeutas 

experientes abordam três vezes mais temas que os pouco experientes, que são mais 

focados. Análise similar provém da constatação de que nos episódios de orientação os 

terapeutas experientes apresentaram mais falas do que nos episódios dos terapeutas 

pouco experientes, indicando que o terapeuta experiente utiliza mais estratégias e 

conversa sobre mais temas antes ou após emitir a orientação do que os terapeutas pouco 

experientes. 
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6.3.5.3. Quanto às perguntas feitas pelo terapeuta nos episódios de 

orientação/auto-orientação  

Em 74% dos episódios de orientação/auto-orientação os terapeutas realizaram as 

seguintes perguntas aos clientes e obtiveram respostas: (a) Quando ocorreu a situação 

relatada pelo cliente? (b) Porque ocorreu aquela situação (a que o cliente atribui a 

situação relatada)? (c) Qual foi o comportamento do cliente naquela situação? (e) O que 

o cliente sentiu diante daquela situação? e não emitiram as perguntas ou obtiveram 

respostas: (d) O comportamento foi considerado desejável? (f) Passada a situação o 

cliente é capaz de verbalizar o que deveria fazer em situações similares ou se emitiu a 

reação pretendida? A alta ocorrência desta seqüência indica que os terapeutas emitem 

orientações após verificarem que os clientes não sabem dizer o que fazer diante da 

situação relatada. 

Verificou-se também que a auto-orientação estava de alguma forma vinculada à 

presença das seguintes perguntas ‘mais reflexivas’ seguidas por respostas dos clientes: 

(d) O comportamento foi considerado o desejável? (e) O que o cliente sentiu diante 

daquela situação? (f) Passada a situação o cliente é capaz de verbalizar o que deveria 

fazer em situações similares ou emitiu a reação pretendida? Quando ocorriam duas das 

perguntas ‘mais reflexivas’ havia maior porcentagem de auto-orientação. Essas 

perguntas levariam a uma avaliação da situação, dos sentimentos e do que pode ser feito 

a partir daí. Assim, quando é solicitada mais reflexão maior é a probabilidade de auto-

orientação. 

Em resposta à pergunta “Quando ocorreu a situação relatada pelo cliente?” 

constatou-se que a maioria das orientações e das auto-orientações era dada para 

problemas do cotidiano e não para problemas que vinham ocorrendo há mais tempo, ou 

seja, para problemas crônicos intervenções baseadas em orientação foram pouco usadas.  
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Em resposta à pergunta “Porque ocorreu aquela situação?” (a que o cliente 

atribui a situação relatada) verificou-se que os clientes não se consideram iniciadores ou 

responsáveis pelas situações problemáticas descritas e que culminam em orientação e 

auto-orientação.  A orientação parece, então, ter a função de indicar que a pessoa podia 

ter participação na ocorrência do evento. 

Em resposta à pergunta “Qual foi o comportamento do cliente naquela 

situação?” encontrou-se como resposta mais provável a esquiva do tipo não 

enfrentamento, o que parece compatível com a análise de o cliente não assumir a 

responsabilidade da situação problemática ter ocorrido. 

Na quase totalidade dos episódios de orientação os clientes não sabiam dizer se o 

comportamento emitido por eles foi considerado ‘desejável’ Assim, os clientes não se 

responsabilizam pela situação geradora do problema, não a enfrentam e dizem que não 

sabem avaliar se consideram sua resposta frente a essa situação adequada.  

Além disso, os clientes não emitiram a reação pretendida ou não sabiam dizer o 

que deveriam fazer em situações similares, tornando compreensível o uso da orientação.  

Inversamente, em mais da metade dos episódios de auto-orientação, os clientes 

sabiam dizer o que deveriam fazer em situações similares ou emitiram a reação 

pretendia. Saber o que deveriam fazer faz parte da própria definição de auto-orientação. 

Nos relatos de situações problemáticas que evoluíram para uma orientação do 

terapeuta, o sentimento mais citado foi o de medo, seguido do sentimento de tristeza. 

Medo é o sentimento que acompanha respostas de não enfrentamento da situação 

temida. Culpa e vergonha, sentimentos indicativos de que a pessoa se sente responsável 

pela situação, ocorreram em poucos episódios de orientação.  

Nos episódios de auto-orientação os sentimentos mais freqüentemente relatados 

foram os de raiva e os de tristeza. Não houve a mesma prevalência do medo que nos 
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episódios de orientação. Apesar de os sentimentos relatados terem sido negativos tanto 

nas orientações quanto nas auto-orientações a diferença de prevalência dos sentimentos 

indica que possivelmente existem variáveis controladoras diferentes para as respostas 

que geram orientação e auto-orientação.  

6.3.5.4. Quanto aos elos de antecedentes do comportamento de orientar e 

de se auto-orientar 

Os episódios de orientação/auto-orientação iniciavam-se quase sempre com o 

relato de uma situação vivenciada ao terapeuta. Em pouquíssimas situações isso não 

ocorreu, e em tais casos o episódio foi iniciado com uma intervenção do terapeuta. 

A maioria dos terapeutas realizou outras intervenções antes de orientar ou antes 

do cliente se auto-orientar dentro dos episódios de orientação/auto-orientação. As 

intervenções dos terapeutas que antecediam a emissão da orientação/auto-orientação 

eram predominantemente solicitação de reflexão e interpretação. É como se frente ao 

relato de não saber o que fazer e não se responsabilizar pela situação, o terapeuta 

fornecesse condições para que o cliente mudasse esta resposta por meio de solicitação 

de análise ou fornecimento de análise.  

Quanto a esse fornecimento de condições por meio de solicitação ou 

fornecimento de análise apareceram algumas diferenças entre terapeutas experientes e 

pouco experientes. Os terapeutas pouco experientes apresentaram uma porcentagem 

maior de solicitação de relato do que os terapeutas experientes e uma dispersão de 

intervenções um pouco maior. Solicitação de reflexão e interpretação somou 47% para 

os terapeutas pouco experientes enquanto para os terapeutas experientes essa soma 

alcançou o valor de 67%. Tais dados sugerem que os terapeutas experientes adotaram 

mais as estratégias capazes de produzir auto-orientação.   
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 Uma das seqüências mais curtas de eventos antecedentes à emissão de 

orientação/auto-orientação era o relato de uma situação pelo cliente. Em seguida vinha a 

seqüência relato do cliente e o estabelecimento de relações entre os eventos ocorridos 

pelo terapeuta. Seqüência antecedente com um elo adicional era o relato do cliente, a 

solicitação de reflexão pelo terapeuta e o estabelecimento de relações entre os eventos 

ocorridos pelo cliente. Após uma interpretação do terapeuta foi bastante comum tanto a 

oposição quanto a concordância do cliente.  

6.3.5.5. Quanto aos conseqüentes do comportamento de orientar e de se 

auto-orientar   

Após uma orientação os clientes concordavam com ela em quase metade das 

ocasiões. Em um quarto destas ocasiões os clientes se opunham a ela, e em um sexto 

das ocasiões o terapeuta emitia uma nova orientação. Há, portanto, indicações de que o 

comportamento de orientar é bastante reforçado pelo cliente, pelo menos de forma 

imediata.  

Dois terços das auto-orientações foram seguidos de aprovação do terapeuta, mas 

ocorreram também 13% de reprovações. O número mais baixo de auto-orientações não 

parece ocorrer por falta de reforçamento social na interação terapêutica. O mais 

provável é que não são criadas oportunidades suficientes para que auto-regras sejam 

formuladas em sessão.  

6.3.5.6. Quanto a características do cliente  

Os clientes considerados ‘motivados; cooperativos; motivados e cooperativos’ 

foram os que mais receberam orientações quando comparados aos clientes com os 

demais perfis. Este resultado está de acordo com pesquisas que indicaram uma forte 

correlação entre a resistência do cliente e um resultado negativo da terapia e/ou 
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abandono da mesma, e entre a resistência do cliente e comportamentos diretivos do 

terapeuta. Aparentemente os terapeutas foram modelados pelos comportamentos do 

cliente no momento da emissão da orientação. Conforme indicado acima, após um 

quarto das orientações ocorreram oposições. Contribui para este resultado o dado 

encontrado de que clientes com o diagnóstico mais ameno parecem ser os mais 

cooperativos. 

A escolaridade dos clientes parece ser uma variável importante. Houve alta 

correlação negativa entre diagnóstico e escolaridade, ou seja, quanto maior a 

escolaridade, mais brando foi o diagnóstico. Além disso, quanto maior a escolaridade 

maior o número de auto-orientações. Outro resultado que impressionou foi que clientes 

que estudaram até o ensino fundamental foram os mais orientados para ação específica, 

enquanto os que atingiram o nível superior de estudos foram os que mais receberam 

orientação para ação genérica, mostrando uma possível relação entre abstração, 

provavelmente requerida no seguimento de orientação para ação genérica, e 

escolaridade. Resultados de pesquisas básicas sobre diferentes tipos de instrução 

indicam que as mais genéricas permitem maior contato com todas as contingências em 

vigor, não ocorrendo após sua emissão a chamada ‘insensibilidade às contingências’. É 

provável que o efeito de regras genéricas propicie maior generalidade e manutenção que 

o efeito de regras específicas (Meyer, 2005). 

 Os clientes que mais se auto-orientaram, quer para ação específica quer para 

ação genérica foram os clientes com grau de escolaridade superior ou superior 

incompleto. Estes resultados sugerem que há relação entre grau de escolaridade e auto-

orientação, ou seja, quanto mais estudam mais os clientes tendem a se auto-orientar.  

Situação financeira não foi uma variável importante na determinação de maior 

ou menor emissão de auto-orientação. A idade dos clientes e o tempo em terapia podem 
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ser variáveis relevantes. Os clientes dos terapeutas experientes que se auto-orientaram 

eram mais velhos (variação de 31 a 35 anos) se comparados com os clientes dos 

terapeutas pouco experientes que se auto-orientaram (19 a 31 anos). Além disso, os 

clientes dos terapeutas experientes estavam em média mais tempo em terapia do que os 

clientes dos terapeutas pouco experientes. Idade e tempo em terapia podem estar 

relacionados com a maior presença de auto-orientação; pode ser que o terapeuta tenha 

modelado o comportamento de fazer análise funcional em seus clientes e conseguindo 

entrar em contato com as contingências o cliente pode ser capaz de emitir auto-regras.  

6.3.5.7. Pesquisas futuras  

 Apesar de terem sido detectadas diferenças de atuação do terapeuta em terapias 

de diferentes abordagens (ver, por exemplo, Garfield, 1995), é possível que existam 

práticas comuns a uma cultura terapêutica, que surgem da solução de problemas 

clínicos. Pesquisas deveriam procurar responder se terapeutas comportamentais (tanto 

os denominados analítico-comportamentais quanto os cognitivo-comportamentais) 

utilizam a formulação de novas regras como mecanismo básico de mudança e se há 

diferenças quando estas são enunciadas pelo terapeuta ou pelo cliente (auto-regras). 

Pesquisas deveriam também responder se regras e auto-regras são realmente menos 

utilizadas por terapeutas de outras abordagens teóricas.  

Outras pesquisas deveriam ser conduzidas para comparar o processo de 

manutenção das mudanças obtidas quando comportamentos foram instalados por 

procedimentos diferentes. Contingências naturais do comportamento instruído passam a 

modelar sua forma de emissão? Esse comportamento se extingue na ausência de 

reforçamento social?  

Outra questão a ser investigada refere-se ao efeito, na clínica, do emprego de 

orientações genéricas e específicas tanto com relação à insensibilidade às contingências 
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naturais do comportamento (ou, em outras palavras, ao controle social ou ao controle 

direto pelas contingências), quanto ao seu seguimento ou não. É importante, também, 

procurar responder a questionamentos sobre que processos comportamentais são 

responsáveis pelas mudanças obtidas por meio da psicoterapia: alteração do controle por 

regras, modelagem na relação terapêutica, ambas, e, em caso positivo, em que 

proporção. E se os resultados obtidos diferem em sua manutenção e generalização. 

Certamente, a cada pesquisa realizada, novas perguntas surgirão. 

7. CONCLUSÕES GERAIS  

Pesquisas sobre intervenções clínicas psicológicas produzem evidências 

empíricas que dão suporte a decisões de terapeutas, políticas do setor de saúde e de 

prestação de serviços, a professores no ensino de novos terapeutas e ajudam na 

formulação de teorias que expliquem o fenômeno encontrado. São vários os tipos de 

pesquisa em psicoterapia que têm sido realizados e o interesse do presente estudo foi a 

pesquisa de processo de mudança e, em especial, sobre aquilo que o terapeuta faz para 

produzir tais mudanças.  

 Muitos dos estudos já desenvolvidos foram análises detalhadas de poucos casos. 

Para garantir generalização para outros clientes de resultados obtidos em pesquisas com 

poucos participantes é necessário que estas sejam replicadas diversas vezes, mas tais 

pesquisas são trabalhosas. Para contornar as dificuldades de obter um número 

representativo de filmagens de sessões de psicoterapia com suas respectivas análises, e 

o problema da pequena relação entre trabalho de coleta de dados e resultados, e para 

permitir um melhor entendimento daquilo que o terapeuta analítico-comportamental faz 

para produzir mudanças foram aproveitados dados de pesquisa já produzidos. Os 

objetivos deste estudo foram: propor nova organização de categorias de comportamento 

do terapeuta; a criação de um banco de dados de sessões de terapia comportamental; a 
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análise mais pormenorizada de duas das categorias: ‘Solicitação de Informação’ e 

‘Recomendação’. A análise destes objetivos foi realizada em quatro estudos.  

 O Estudo 1 comparou dez sistemas encontrados na literatura sobre categorização 

de eventos verbais na interação terapêutica, produzindo uma proposta de um sistema de 

categorização de comportamentos de terapeutas com as seguintes categorias: Solicitação 

de informação, Facilitação, Informação, Recomendação, Interpretação, Empatia, 

Aprovação, Discordância e Outros.  

O Estudo 2 foi uma meta-análise que agrupou em um banco de dados os 

resultados encontrados em 626 sessões de 19 pesquisas brasileiras sobre o processo 

terapêutico de orientação analítico-comportamental usando o sistema de categorias 

propostas no Estudo 1. Os Estudos 3 e 4 detalharam duas das categorias, 

contextualizando-as, uma vez que apenas uma coleção de dados traria poucas 

informações úteis. As categorias estudadas foram ‘Solicitação de informação’ e 

‘Recomendação’.  

‘Solicitação de informação’  

‘Solicitação de informação’ pode ter duas funções principais, a de clarificar 

(tornar mais clara uma resposta do cliente) e a de explorar pensamentos e sentimentos, o 

que, na terapia analítico-comportamental, facilitaria o estabelecimento de relações 

funcionais e a formação de auto-regras.  

O tipo de pergunta que terapeutas analítico-comportamentais deveriam coletar 

são aquelas que permitem identificar respostas que serão alvo da intervenção devendo 

conter a investigação da queixa, operacionalização de comportamentos problema 

inclusive suas dimensões e investigação da presença de comportamentos adequados. 

Devem incluir também as que permitem identificar antecedentes, conseqüentes e dados 

relevantes da história de vida.  
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O terapeuta analítico-comportamental solicita informações sobre sentimentos e 

emoções de seus clientes e quando investiga a emoção ou relaciona-as com eventos 

ambientais, aumenta a probabilidade de o cliente relatá-la, confirmá-la ou negá-la.  

‘Solicitação de informação’ nem sempre ocorre na forma de uma pergunta e nem 

toda pergunta é uma ‘Solicitação de informação’. Além da função de coleta de dados, 

perguntas são formas de intervenção terapêutica. Uma delas é a de promover auto-

observação. Outra função é a de promover uma boa relação terapêutica ao demonstrar 

interesse por meio de perguntas. Perguntas podem, ainda, ter a função de bloqueio de 

esquiva, como quando o terapeuta pergunta “Existe alguma coisa que você está evitando 

falar ou pensar, neste momento?” Outras possibilidades são as de recomendações serem 

dadas na forma de pergunta e de discordâncias assumirem a forma interrogativa. O 

leitor de estudos de análise de sessões de psicoterapia deve estar atento à possibilidade 

de perguntas com funções de outras categorias inflacionarem o valor obtido. 

‘Solicitação de informação’, no banco de dados, se apresentou como uma 

categoria com freqüência relativa bastante alta. No início da terapia, os terapeutas, 

fazem mais perguntas e após a sétima sessão esta categoria é responsável por 

aproximadamente um quarto das verbalizações do terapeuta. ‘Solicitar informações’ foi 

inversamente proporcional ao tempo de experiência do terapeuta: quanto mais 

experiente o terapeuta, menor proporção de perguntas em relação a outras formas de 

intervenção, tanto nas sessões iniciais quanto no decorrer da terapia.  

A formulação de perguntas pelo terapeuta está sob controle de antecedentes 

presentes na sessão, o terapeuta pergunta diferencialmente de acordo com atividade, 

tema e sentimentos abordados. Mas a pergunta realizada pelo terapeuta não é forte 

determinante para a informação que o cliente fornece. As informações prestadas podem 
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se seguir a diferentes modalidades de perguntas não tendo necessariamente 

correspondência direta com aquilo que foi perguntado.  

Recomendação ou orientação 

Os sistemas de categorização internacionais e brasileiros revistos foram 

unânimes na presença de pelo menos uma categoria equivalente à ‘recomendação’ 

indicando a concordância de terapeutas de diversas abordagens em diferentes épocas e 

países sobre ser esta uma forma de intervenção terapêutica, controversa ou não. No caso 

desta categoria a definição do que cabe em ‘recomendação’ não se confunde com a 

definição de outras categorias. As diferenças existentes entre os sistemas merecem 

atenção do leitor de resultados de estudos que empregam estas categorias. Alguns 

sistemas englobam, outros diferenciam recomendações do que fazer em sessão e 

recomendação do que fazer fora da sessão. Recomendação do que fazer em sessão é 

estruturação da sessão e pouco tem a ver com a outra forma de recomendação, esta sim 

baseada no princípio de mudança comportamental por meio do controle por regras. 

Outra diferenciação é a força da recomendação, diferenciando sugestão de prescrição, 

ou seja, diferenciando possível aversividade da intervenção.  

Uma seqüência de pesquisas sobre mudanças por regras em psicoterapia foi 

desenvolvida. A primeira pesquisa (Meyer & Donadone, 2002)  teve por objetivos 

verificar se terapeutas comportamentais experientes (isto é, que já tiveram seus 

comportamentos terapêuticos modelados e não apenas instruídos por seus professores e 

supervisores) utilizam a estratégia de orientar seus clientes, qual a freqüência do uso 

desta estratégia e quais as formas dessas orientações. Em continuação a esta 

investigação, Donadone (2004) conduziu uma pesquisa na qual o procedimento do 

estudo anterior foi replicado. O estudo comparou o emprego de orientações tanto por 

terapeutas comportamentais experientes quanto por terapeutas com pouca experiência. 
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Em seguida, 45 terapias realizadas pela Internet que foram conduzidas para o mestrado 

de Oliver Zancul Prado foram categorizadas com as mesmas categorias de Donadone 

(2004). Como os resultados destas pesquisas indicaram poucas regularidades, Donadone 

(2009) realizou uma análise detalhada dos dados obtidos em 2004. 

Em todas as pesquisas constatou-se que os terapeutas variaram bastante no 

número de recomendações por sessão. Com o banco de dados foi possível calcular a 

média e o desvio padrão das 622 sessões. A média foi 12,2% e o desvio padrão foi de 

12,7%, bastante alto, sendo a variação de 0 a 67%. A flutuação de recomendações não 

pareceu ser controlada por diferenças entre clientes, já que houve variações entre 

sessões de um mesmo cliente. Apesar da grande variação entre sessões de um mesmo 

cliente, entre terapeutas e entre clientes, recomendar é, em média, uma das estratégias 

menos usadas pelos terapeutas. Nas pesquisas do banco de dados ela só é superior à 

estratégia de informar, que teve média de 10%. Apesar de ser uma das estratégias menos 

usadas ela está presente na grande maioria das terapias analisadas. ‘Recomendação’ é, 

inclusive, uma estratégia empregada por terapeutas de outras abordagens teóricas, o que 

sugere que um dos processos responsáveis por mudança na psicoterapia é a formulação 

(e seguimento) de novas regras. Ao estender a análise para episódios de orientação 

(trecho da sessão em que o cliente ou terapeuta começam a abordar um tema até a 

última fala do cliente ou terapeuta sobre tal tema e a ocorrência de no mínimo uma 

orientação), Donadone (2009) constatou que os episódios de recomendação (que 

continham outras intervenções terapêuticas) ocuparam um terço das sessões dos 

terapeutas experientes e um quarto das sessões dos terapeutas pouco experientes, 

confirmando uma baixa prevalência desta forma de intervenção.  

O tipo de recomendação dada pelos terapeutas não foi equitativa, havendo 

diferenças de estilo entre terapeutas, ainda que compatíveis com a abordagem analítico-
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comportamental. O tipo mais freqüente foi a recomendação para executar ações 

específicas, com porcentagem média de 40% em relação ao conjunto de recomendações, 

o que parece estar de acordo com as colocações de Skinner de que a emissão de regra 

tem como vantagem a rapidez da mudança de comportamento. A prescrição de tarefas, 

tipo de orientação que mais se esperaria de terapeutas comportamentais de acordo com a 

literatura, não ocorreu em todas as sessões, tampouco foi apresentada a todos os 

clientes, tendo uma porcentagem média de ocorrência de 12% em relação ao conjunto 

de recomendações. A outra metade das recomendações foi distribuída entre 

recomendações para ação genérica e para encobertos. Considerando que estes dois 

últimos tipos de recomendação são genéricos e que dificilmente produziriam o 

problema da chamada insensibilidade às contingências do cotidiano dos clientes, a 

quantidade de recomendações que poderiam geral tal insensibilidade é ainda mais baixa 

do que a indicada pelo banco de dados. Ainda quanto ao número de recomendações, 

Donadone (2009) verificou que o número diminuiu para menos da metade quando se 

contou apenas recomendações com conteúdos e funções diferentes, indicando que os 

terapeutas tendem a ‘repetir’ funcionalmente a recomendação.  

 Experiência do terapeuta foi a única variável que não produziu resultados 

unânimes no conjunto de estudos sobre recomendação. A análise estatística do conjunto 

de dados da investigação de Meyer e Donadone (2002), Donadone (2004) e Prado 

(2003) indicou que a diferença da média das 101 sessões dos 51 terapeutas experientes 

não foi significativamente superior à média das 57 sessões dos sete terapeutas pouco 

experientes. A análise estatística apenas dos dados de Donadone (2004) indicou 

diferenças significativas. A inspeção visual dos dados do banco de dados indica haver 

diferença entre níveis de experiência. Análises estatísticas posteriores confirmarão as 
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conclusões, mas já se pode afirmar que a tendência geral dos dados disponíveis é a de 

que terapeutas experientes recomendam mais que terapeutas com experiência menor.   

Quanto à distribuição das recomendações ao longo das sessões constatou-se que 

em todos os níveis de experiência os terapeutas recomendam pouco na primeira sessão e 

a porcentagem deste comportamento sobe mais rápido quanto maior a experiência. Após 

um aumento gradual de recomendações até aproximadamente o quarto mês de terapia, a 

porcentagem começa a diminuir chegando a níveis comparáveis aos da baixa 

porcentagem da primeira sessão após um ano de terapia. A prevalência de 

recomendações nas 12 primeiras sessões parece compatível com tratamentos 

padronizados que costumam ter esta duração e que costumam se apoiar bastante na 

estratégia de recomendação.  

Para produzir mais conhecimentos sobre o comportamento de recomendar, 

Donadone (2009) realizou uma análise detalhada das 465 recomendações (orientações 

conforme sua designação) presentes nas 81 sessões analisadas. O conceitual teórico 

analítico-comportamental guiou essa investigação ao considerar que comportamentos 

não acontecem no vácuo e que seu entendimento se dá pela identificação dos 

antecedentes e conseqüentes das respostas sob análise. A análise de contingências 

procurou estabelecer relações entre eventos. 

A análise indicou que os episódios de orientação iniciavam-se quase sempre com 

o relato de uma situação vivenciada ao terapeuta. A maioria dos terapeutas realizou 

outras intervenções antes de orientar e estas intervenções eram predominantemente 

‘solicitação de reflexão’ e ‘interpretação’. As respostas dos clientes que antecediam a 

orientação indicaram que eles não se responsabilizavam pela situação geradora do 

problema, não a enfrentavam e diziam que não sabiam avaliar se consideravam sua 

resposta frente a essa situação adequada. Além disso, relataram que não emitiram a 
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reação pretendida ou não sabiam dizer o que deveriam fazer em situações similares. 

Frente ao relato de não saber o que fazer e não se responsabilizar pela situação, o 

terapeuta fornecia condições para que o cliente mudasse esta resposta por meio de 

solicitação de análise ou fornecimento de análise.  

 Após uma orientação os clientes concordavam com ela em quase metade das 

ocasiões. Em um quarto destas ocasiões os clientes se opunham a ela, e em um sexto 

das ocasiões o terapeuta emitia uma nova orientação. Há, portanto, indicações de que o 

comportamento de orientar é bastante reforçado pelo cliente, pelo menos de forma 

imediata.  

Ao analisar a relação entre temas abordados e a presença de recomendação, 

Donadone (2009) constatou que a relação é pequena, ou seja, terapeutas podem 

recomendar sobre todos os temas abordados em sessão. A maioria das orientações era 

dada para problemas do cotidiano e não para problemas que vinham ocorrendo há mais 

tempo, ou seja, intervenções baseadas em orientação foram pouco usadas para 

problemas crônicos.   

Variáveis de clientes também determinam o comportamento do terapeuta de 

orientar. Os clientes considerados motivados e cooperativos foram os que mais 

receberam orientações e clientes com o diagnóstico mais ameno foram os mais 

cooperativos. Este resultado está de acordo com pesquisas que indicaram 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. A escolaridade dos clientes parece ser outra variável importante.  Clientes que 

estudaram até o ensino fundamental foram os mais orientados para ação específica, 

enquanto os que atingiram o nível superior de estudos foram os que mais receberam 

orientação para ação genérica, mostrando uma possível relação entre abstração, 
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provavelmente requerida no seguimento de orientação para ação genérica, e 

escolaridade.  

As outras categorias 

‘Facilitação’ é caracterizada por verbalizações curtas ou expressões 

paralingüísticas que ocorrem durante a fala do cliente, e indicam atenção ao relato do 

cliente e sugerem a sua continuidade. Sua porcentagem foi razoavelmente estável no 

banco de dados e é uma das mais baixas, após ‘informação’ e ‘recomendação’. Nas 

sessões iniciais houve diferenças de acordo com experiência: terapeutas experientes 

facilitam mais e os em formação facilitam menos.  

‘Informação’ contempla verbalizações nas quais o terapeuta relata eventos ou 

informa o cliente sobre eventos estabelecendo ou não relações causais ou explicativas 

entre eles. Essa classe de verbalizações é tipicamente associada a intervenções “psico-

educacionais” e ao “enquadre” ou contrato terapêutico. Sua porcentagem de ocorrência 

foi a mais baixa no conjunto de pesquisas do banco de dados. Ocorreu mais nas 

primeiras sessões possivelmente devido ao contrato terapêutico e enquadre, diminuindo 

bastante em seguida. Esse padrão só se aplicou aos terapeutas experientes e em 

formação.  

‘Interpretação’ contempla verbalizações nas quais o terapeuta descreve, supõe 

ou infere relações causais e/ou explicativas (funcionais, correlacionais, ou de 

contigüidade) a respeito do comportamento do cliente ou de terceiros, ou identifica 

padrões de interação do cliente e/ou de terceiros. Na literatura clínica analítico-

comportamental, a análise de contingências ou análise funcional apresentada pelo 

terapeuta envolve, em parte, essa classe de verbalizações. Junto com ‘solicitação de 

informação’ é uma categoria que apresenta alta porcentagem de ocorrência. A 

porcentagem de ocorrência de interpretação pelo terapeuta nas primeiras sessões de 
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terapia comportamental foi relativamente baixa. Possivelmente um maior número de 

interpretações está diretamente ligado a um maior conhecimento do cliente e de sua 

história de vida e estas informações são apenas adquiridas com o decorrer da terapia. A 

freqüência desta categoria sobe e rapidamente atinge um patamar que se mantém 

relativamente estável até as últimas sessões de terapia analisadas. As diferenças de 

acordo com a experiência do terapeuta não foram grandes, e as tendências de aumento 

da interpretação foram similares.  

‘Empatia’ contempla ações ou verbalizações do terapeuta que sugerem 

acolhimento, aceitação, cuidado, entendimento, validação da experiência ou sentimento 

do cliente, e informam essencialmente que o cliente é aceito, “bem vindo”, sem implicar 

em avaliação ou julgamento. Essa classe de verbalizações tem sido associada 

tipicamente à criação de um ambiente terapêutico amistoso, seguro e não-punitivo, para 

que o cliente se sinta à vontade para verbalizar eventos que, em outros contextos, 

poderiam ser alvo de punição. A porcentagem média de ‘empatia’ é relativamente 

estável possivelmente porque terapeutas demonstram entendimento e acolhimento ao 

longo da terapia, sendo esse um dos componentes da aliança terapêutica (Meyer & 

Vermes, 2001).  

 ‘Prover conseqüências’ é a reunião de ‘empatia’, ‘aprovação’ e ‘discordância’. 

Esses dados agrupados mostram poucas tendências. Sua porcentagem de ocorrência é a 

terceira mais alta, após ‘solicitação de informação’ e ‘interpretação’. Ao agrupar os 

dados por experiência pode-se observar que terapeutas experientes dão mais 

conseqüências que os terapeutas com menos de cinco anos de formação e os que estão 

em formação, que não diferem muito entre si.  

A análise detalhada das outras categorias do banco de dados e a contínua 

inclusão de novos dados pode ajudar a entender a ausência de consenso entre analistas 
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do comportamento sobre quais as melhores maneiras de desenvolver um tratamento a 

partir da perspectiva analítico-comportamental, o uso das regras ou o controle por 

conseqüências imediatas na interação terapêutica, ou ainda combinações entre essas 

formas. A resposta a esta questão poderá estar num modelo de discriminação 

condicional em que um procedimento pode provar ser melhor para alguns casos e o 

outro para casos com diferentes características. 

Do ponto de vista metodológico é possível afirmar que análises de poucas 

sessões com poucos participantes produzem dados muito dispersos e não-conclusivos. 

Isso foi verificado em cada uma das pesquisas incluídas nos Estudos 2, 3 e 4a. Duas 

metodologias aplicadas nesta tese demonstraram potencial de produzir dados mais 

conclusivos: o delineamento de grupo com muitos casos – que só foi possível com a 

estratégia da criação do banco de dados – e a análise de contingências qualitativa, tal 

como a apresentada no Estudo 4b.  

As conclusões apresentadas não têm caráter prescritivo, o instrumento básico do 

analista de comportamento, a análise funcional, é que deveria guiar a atuação do 

terapeuta.  Espera-se que o material apresentado fomente novas pesquisas e que levante 

questionamentos que possam contribuir ao atendimento das pessoas que procuram nossa 

ajuda.   
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