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RESUMO 

 
Fernandes, F. A. D. (2012). Relação Terapêutica: uma análise dos comportamentos de 

terapeuta e cliente em sessões iniciais de terapia. Dissertação de Mestrado, Instituto de 
Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 
 
Tendo, em vista, a importância da relação terapeuta-cliente na psicoterapia, o presente 
trabalho se propôs a identificar, empiricamente, a ocorrência de comportamentos de uma 
terapeuta e da sua cliente em sessões iniciais de psicoterapia, filmadas em vídeo e analisar os 
possíveis efeitos desses comportamentos no estabelecimento da relação terapêutica. Foram 
categorizados os comportamentos verbais vocais e verbais não vocais da terapeuta e da cliente 
em cinco sessões iniciais de terapia através do método observacional de gravações áudio-
visuais. Essas gravações foram realizadas no Laboratório de Terapia Comportamental do 
Instituto de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. Os comportamentos da 
terapeuta e da cliente foram categorizados de acordo com o Sistema Multidimensional para a 
Categorização de Comportamentos na interação terapeuta-cliente (SMCCIT). Além desse 
instrumento, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a relação terapêutica e, também, 
sobre os relatos de pesquisas de categorização de sessões de terapia com a finalidade de 
auxiliar na identificação de comportamentos da terapeuta, favorecedores da relação 
terapêutica. Os resultados das categorizações indicam que as categorias mais frequentes do 
comportamento verbal vocal da terapeuta são: Facilitação (FAC: 31,2%), Empatia (EMP: 
24,1%) e Solicitação de Relato (SRE: 18,4%). Já, no que se refere às categorias do 
comportamento verbal vocal da cliente, houve uma prevalência das categorias Relato (REL: 
61,1 %), Concordância (COM: 21,9%) e Relações (CER: 8,1%). Em relação às categorias dos 
comportamentos verbais não vocais, houve uma prevalência de Concordância para ambos. 
Porém, para a terapeuta, essa categoria teve uma ocorrência maior. Essa categorização dos 
comportamentos da terapeuta e da cliente é uma contribuição para a evolução de pesquisas 
empíricas no contexto terapêutico e para uma melhor compreensão das consequências desses 
comportamentos para a eficácia da terapia. Portanto, de maneira geral, houve congruência 
entre os padrões encontrados da relação terapêutica nas cinco sessões e as descrições da 
literatura da área sobre o assunto. Porém, foi possível perceber, através da observação das 
sessões, que existem outros comportamentos da terapeuta e da cliente, apontados pela 
literatura como favoráveis para o estabelecimento da relação terapêutica além daqueles 
possíveis de identificação pelo SMCCIT. Esses comportamentos estão relacionados as 
características da terapeuta e da cliente. Por fim, sugere-se a criação de novas categorias que 
possibilitem investigações relacionadas a esses aspectos dos comportamentos da terapeuta e 
da cliente, envolvidos com o estabelecimento da relação terapêutica.  

 
Palavras Chave: Categorização de Comportamentos; Cliente; Relação Terapêutica, Terapeuta. 
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ABSTRACT 
 
 
Fernandes, F. A. D. (2012). Therapeutic relation: an analysis of behavior of therapist and 

client in initial sessions of therapy. Master Thesis, Psychology Institute, University of São 
Paulo, São Paulo. 

 
 
Having in view the importance of client-therapist relationship in psychotherapy, this study 
proposes to identify, empirically, the occurrence of a behavior therapist and his client in early 
sessions of psychotherapy, videotaped and analyze the possible effects of these behaviors in 
the establishment of the therapeutic relationship. The patient’s verbal behaviors vocal and 
vocal non-verbal have been categorized in the initial five sessions of therapy via the 
observational method of audio-visual. These recordings have been performed at the Institute 
for Behavior Therapy Clinical Psychology laboratory, in the University of Sao Paulo. The 
behavior of the therapist and the client were categorized according to the System for 
Multidimensional Categorization Behaviors in the therapist-client interaction (SMCCIT). 
Beside this instrument, we performed a bibliographic review on the therapeutic relationship, 
and  also on the research  reports of categorization of therapy sessions in order to assist in 
identifying therapist behaviors, favoring the therapeutic relationship.The results indicate that 
the categorization of the most frequent categories of vocal verbal behavior of the therapist are: 
Facilitation (FAC: 31.2%), Empathy (EMP: 24.1%) and Request for Report (SER: 18.4%). 
Now, with regard to the categories of vocal verbal behavior of the client, there was a 
prevalence of reporting categories (REL: 61.1%), Agreement (COM: 21.9%) and Relations 
(CER: 8.1%). In relation to the categories of non-vocal verbal behavior, there was a 
prevalence of agreement for both. However, for the therapist, this category had a higher 
frequency. This categorization of the behaviors of the therapist and the client is a contribution 
to the evolution of empirical research in the therapeutic context and for a better understanding 
of the consequences of these behaviors for effective therapy. Therefore, in general, there was 
congruence between the patterns found in the therapeutic relationship in the five sessions and 
descriptions of the literature on the subject area. However, it was possible to note, by 
observing the sessions, that there are other behaviors of the therapist and client, appointed by 
the literature as favorable for the establishment of the therapeutic relationship beyond those 
possible identified by SMCCIT. These behaviors are related to the characteristics of the 
therapist and client. Finally, the creation of new categories that allow investigations related to 
these aspects of the behavior of the therapist and the client involved with the establishment of 
the therapeutic relationship is suggested. 
 
Keywords: Categorization of behaviors, client, therapeutic relationship, therapist.  
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 1 INTRODUÇÃO 
 

É cada vez mais crescente o número de estudos sobre a importância da relação 

terapêutica no atendimento psicológico. A literatura, que trata da avaliação da relação 

terapêutica, demonstra que esta é uma variável preditora de resultados terapêuticos, 

independente da abordagem utilizada. Pesquisadores enfatizam que a relação terapêutica 

produz contribuições consistentes para os resultados em psicoterapia independente do tipo 

específico de tratamento (Horvath & Symonds, 1991; Meyer & Vermes, 2001; Norcross, 

2010; Norcross, 2011; Norcross & Lambert, 2010). 

Diante disso, o que norteou o desenvolvimento desta pesquisa foi a indagação sobre 

quais as variáveis do terapeuta e do cliente, apresentadas nas sessões iniciais, podem 

favorecer a relação terapêutica. Considerando esta questão, este estudo teve como objetivo 

identificar, empiricamente, a ocorrência dos comportamentos da terapeuta e da cliente, 

apresentados nas sessões iniciais a fim de refletir sobre os possíveis efeitos desses 

comportamentos para o estabelecimento da relação terapêutica. Para tal, foi utilizado o 

Sistema Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica 

(SMCCIT; Zamignani & Meyer, 2007), o qual será descrito, abaixo, na revisão de literatura.  

Espera-se que a identificação das categorias comportamentais mais frequentes 

apresentadas pela terapeuta e pela cliente, no início do processo terapêutico, possa favorecer a 

observação de aspetos que são importantes para o estabelecimento da relação terapêutica.  

Na terapia analítico-comportamental, os determinantes da relação terapêutica têm sido 

denominados como fatores não específicos, como a empatia, o calor humano, o apoio e a 

autenticidade (Meyer & Vermes, 2001; Silveira & Kerbauy, 2000), em contraposição a fatores 

específicos, como orientação teórica e metodológica, experiência clínica e técnicas 

específicas.  

O conceito da relação terapêutica, quando livre de pressupostos teóricos explícitos, 

pode ser entendido de diferentes maneiras, isto é, a relação, quando pensada em termos de 

contato humano, pressupõe intimidade, proximidade, afeto e reciprocidade entre as pessoas. 

 No campo da psicoterapia, alguns autores têm enfatizado a importância de a relação 

entre terapeuta e cliente ser considerada como uma relação, eminentemente, humana, um 

relacionamento interpessoal, agregando as características descritas acima (Kohenberg & Tsai, 

1991; Rogers, 1967 apud Miranda & Miranda, 1999).  

Neste sentido, acredita-se que, embora a relação entre terapeuta e cliente aconteça 

dentro de um contexto profissional, é importante que terapeuta e cliente experimentem 
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sentimentos autênticos oriundos do relacionamento que estabelecerem na terapia, ou seja, é 

necessário que se relacionem de maneira genuína, de modo que ambos se engajem em ações 

que possam, de alguma maneira, promover mudanças que sejam significativas e esperadas. 

Para Horvath, Fluckiger e Symonds (2010), a relação terapêutica tem sido definida de 

diferentes maneiras, mas os consensos centrais entre estas definições é que a relação 

terapêutica é a capacidade que surge da mútua colaboração entre terapeuta e cliente. Os 

mesmos autores, baseados em Bordin (1994), sugerem que a relação terapêutica nos estágios 

iniciais do tratamento é construída principalmente sobre um vínculo emocional positivo entre 

terapeuta e cliente (como confiança, respeito e simpatia), suas habilidades para concordar 

sobre as metas do tratamento e o estabelecimento de um consenso entre eles sobre as tarefas 

(ex: lição de casa, diálogo socrático, associação livre).   

Prado e Meyer (2004) enfatizam que a importância da relação terapêutica é consenso 

para os terapeutas comportamentais, embora este conceito não tenha origem na terapia 

comportamental e haja diferenças entre as concepções do seu papel. Para alguns, ela é 

concebida como facilitadora da adesão aos procedimentos propostos; para outros, ela é vista 

como um mecanismo de mudança do comportamento do cliente.  

 Kohlenberg e Tsai (2001) propõem que a relação terapêutica seja considerada um 

instrumento para que as mudanças comportamentais ocorram na terapia. Diante disso, os 

autores desenvolveram a Psicoterapia Analítica Funcional, do inglês, Functional Analytic 

Psychotherapy (FAP), ao considerar que tudo que o terapeuta pode fazer para auxiliar os 

clientes, ocorre durante a sessão a partir da qual as aquisições poderão ser generalizadas ao 

ambiente externo. Portanto, cabe ao terapeuta observar e intervir nos comportamentos 

clinicamente relevantes (CCRs), os quais ocorrem durante a sessão.   

Kohlenberg e Tsai (2001) dividiram esses comportamentos em três categorias: os 

CCRs1 correspondem aos problemas do cliente, os quais ocorrem na sessão; os CCRs2, aos 

progressos do cliente e os CCRs3 referem-se às interpretações do cliente sobre seu próprio 

comportamento. Dessa forma, os comportamentos-problema do cliente devem ocorrer na 

própria sessão, assim como seus progressos. Um comportamento que represente um progresso 

emitido durante a sessão deve ser naturalmente reforçado por reforçadores existentes na 

sessão, especialmente, aqueles resultantes da intervenção do comportamento do terapeuta 

(Kohlenberg & Tsai, 2001). 

Braga e Vandenberghe (2006) argumentam que a FAP é uma proposta sistematizada, 

com pressupostos teóricos e práticos para a análise da relação terapêutica, tornando-se um dos 
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marcadores da análise clínica do comportamento, na medida em que tratam com variáveis do 

processo terapêutico ainda não especificadas (Prado & Meyer, 2004; Silveira & Kerbauy, 

2000).  

O modo de compreender o processo terapêutico organizado por Kohlenberg e Tsai 

(1991) contribui para que a relação terapêutica seja entendida como um contexto favorável 

para que os princípios da FAP sejam aplicados. Tal proposta sugere que o terapeuta tem 

condições singulares durante as sessões para observar e evocar os comportamentos-problema, 

os quais, certamente, são emitidos pelo cliente em contextos significativos de sua vida, sendo 

possível consequenciá-los no momento em que ocorrem durante as sessões. 

Nesse sentido, é importante destacar que a análise do comportamento do terapeuta, 

durante sessões de terapia, bem como a identificação de seu potencial naturalmente 

reforçador, tem sido foco de interesse de estudiosos (Follete, Naugle & Callaghan, 1996; 

Kohlenberg & Tsai, 2001).  

Dessa forma, o estabelecimento de uma relação terapêutica positiva, desde o início da 

terapia, é visto como essencial para o processo terapêutico. As pesquisas têm mostrado que a 

qualidade do vínculo inicial está relacionada com resultados obtidos no final da terapia, pois 

existem autores que mostram que o fracasso, no desenvolvimento inicial da relação 

terapêutica, tem um impacto negativo nos resultados terapêuticos e podem levar ao abandono 

da terapia (Veríssimo, 2007).  

Acredita-se que o terapeuta, ao identificar os seus comportamentos que contribuem 

para o estabelecimento da relação terapêutica, no início da terapia, ajuda-o a tornar-se mais 

sensível e a melhorar a qualidade do relacionamento com o cliente e, consequentemente, a 

eficácia da terapia. 

A pesquisa é relevante, pois a categorização do conteúdo verbal vocal e verbal não 

vocal do processo terapêutico tem sido empregada como recurso para identificar variáveis 

presentes na interação terapêutica e como ferramenta para auxiliar na formação de terapeutas 

analítico-comportamentais. Além disso, a importância do presente estudo consiste em 

contribuir para aumentar a objetividade das categorias de comportamentos envolvidas com o 

estabelecimento da relação terapêutica, o que colaborará para o sucesso das pesquisas que 

procuram investigar a eficácia dessas categorias para a manutenção e sucesso da terapia.   

Portanto, considera-se que a categorização dos comportamentos da terapeuta e da 

cliente em sessões iniciais é o primeiro passo para avaliar o processo de construção da relação 

terapêutica.   
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A segunda parte deste trabalho é constituída pelos capítulos da dissertação, sendo que 

no Capítulo 1 é apresentado o sistema de categorização de comportamentos utilizado neste 

estudo.  No capítulo 2, é apresentado, de uma forma geral, o papel do atendimento 

psicológico. O capítulo 3 trata do papel do cliente na psicoterapia e das implicações dos seus 

comportamentos para a construção da relação terapêutica.  O Capítulo 4 tratará do papel do 

terapeuta na psicoterapia e mais especificamente da inserção dele na discussão sobre a relação 

terapêutica. Dessa maneira, os temas a serem discutidos nesse capítulo são: o terapeuta no 

processo terapêutico e a relação terapêutica e, por fim, os comportamentos do terapeuta 

relevantes para o estabelecimento da relação terapêutica.  Por sua vez, o capítulo 5 apresenta 

algumas descrições a respeito do modo como, na terapia analítico-comportamental, a relação 

terapêutica tem sido compreendida. Serão discutidos, assim, aspectos como: a importância da 

relação terapêutica para o processo terapêutico; os instrumentos utilizados para o estudo da 

relação terapêutica, a evidência, na terapia comportamental, da relevância da relação 

terapêutica e, encerrando o capítulo, a função da relação terapêutica na terapia 

comportamental.  

Na terceira parte desta pesquisa, estão inseridos os objetivos e o método utilizado no 

estudo. São descritos o objetivo geral e os específicos, os participantes da pesquisa, os 

instrumentos de análise e materiais utilizados. Em seguida, o procedimento para a coleta de 

dados é descrito cuidadosamente, de modo que os caminhos para a coleta deles possam ser, 

claramente, compreendidos. 

A quarta etapa trata da descrição dos resultados alcançados e da respectiva discussão. 

Os resultados apresentam uma descrição da categorização dos dados, os quais são dispostos 

em figuras representadas em gráficos que auxiliam na visualização. A discussão foi feita 

através de um diálogo com outras pesquisas clínicas.   

Na quinta etapa, são apresentadas as conclusões da pesquisa. Nesta parte do trabalho, 

são elaboradas reflexões a respeito das implicações dos resultados da pesquisa para as 

discussões da relação terapêutica. Foram descritos os pontos fortes e os pontos frágeis do 

estudo, e as sugestões para pesquisas futuras.  

2 REVISÃO DA LITERATURA  
 

Esta seção apresenta uma revisão das pesquisas relevantes para a realização deste 

estudo, assim como a descrição de aspectos importantes para a compreensão deste trabalho, 

como a categorização de comportamentos, o papel do atendimento psicoterapêutico, o papel 
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do cliente e o papel do terapeuta e da relação terapêutica.  Serão apresentados alguns 

trabalhos de categorização de comportamentos que fizeram uso do SMCCIT e serão descritos 

também trabalhos recentes sobre a relação terapêutica.  

 

2.1 Categorização de comportamentos 

 

Para realização desta pesquisa é necessária a compreensão do conceito de 

categorização. De acordo com o dicionário Houaiss (2001), o termo categorização refere-se 

ao ato ou efeito de classificar ou ordenar em categorias. Significa agrupar objetos, ideias e 

ações, por semelhança. É algo que faz parte da organização da experiência humana em 

conceitos, tendo rótulos linguísticos a eles associados.  

Zamignani (2007) adota a definição de classes de comportamentos, proposta por 

Danna e Matos (1999), a qual consiste no agrupamento de eventos comportamentais em torno 

de características comuns, tais como: morfologia, função ou ambos.  

De acordo com Zamignani (2007), “o termo categoria de comportamentos refere-se ao 

conjunto de definições, construído de modo a sistematizar os elementos que compõem uma 

classe de comportamentos” (p. 8).  

De acordo com este autor, sistemas que têm, como objetivo, a caracterização da 

interação terapêutica para a pesquisa, apresentam um caráter essencialmente descritivo. Dessa 

forma, os critérios para essa categorização são guiados mais pelos dados observados. Para 

Zamignani (2007), tal caráter descritivo deve ser considerado com cautela, pois, por mais que 

o pesquisador esteja isento do propósito de orientar ou prescrever um determinado conjunto 

de práticas, a organização do fenômeno observado não se isenta de revelar algum tipo de 

interpretação a priori, ao selecionar quais seriam os eventos relevantes para sua compreensão. 

Dessa maneira, destacar algumas classes de comportamento, em detrimento de outras, revela 

uma forma de compreender o processo que, necessariamente, é perpassada pela postura 

teórico-metodológica adotada pelo pesquisador. 

Conforme aponta Zamignani (2007), grande parte dos estudos clínicos desenvolvidos 

sobre a interação terapêutica tem categorizado o comportamento verbal vocal dos 

participantes a partir da análise dos textos das transcrições de sessões gravadas em áudio ou 

vídeo. Estes estudos consideram, para essa categorização, as ações apontadas pela literatura 

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

de variáveis interpessoais).  
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Para o mesmo autor, o estudo da interação terapêutica, registrada em vídeo e a 

categorização de episódios de comportamentos têm produzido dados relevantes para a 

compreensão das relações que ocorrem na psicoterapia. Entretanto, considerando que os 

atuais sistemas de categorias de comportamentos verbais vocais não eram satisfatórios para o 

estudo da terapia analítico-comportamental, Zamignani e Meyer (2007) desenvolveram um 

Sistema Multidimensional de Categorização de Comportamentos na Interação Terapêutica 

(SMCCIT) que pretende descrever o que ocorre em sessões de psicoterapia. Este sistema 

inclui categorias de comportamentos de terapeutas e de clientes.  

Este sistema é composto por três eixos de categorização e quatro qualificadores. O 

Eixo I, o qual foi usado para esta pesquisa, corresponde ao comportamento verbal, contendo 

15 categorias para as verbalizações do terapeuta e 13 categorias para as verbalizações do 

cliente. Além disso, tem, como qualificadores, o tom emocional (com seis categorias) e gestos 

ilustrativos (com duas categorias). O Eixo II analisa os temas abordados na sessão e contém 

16 categorias e seus qualificadores são o tempo no qual o assunto é tratado (com cinco 

categorias) e condução do tema na sessão (com cinco categorias). O Eixo III corresponde às 

respostas motoras (com cinco categorias).  

É importante destacar segundo Skinner (1957/19921), que o termo comportamento 

verbal vocal é usado para diferenciar este tipo de comportamento verbal de outras classes de 

comportamento, as quais também podem ser caracterizadas como comportamentos verbais, 

por exemplo, a escrita. 

O Eixo I apresenta as seguintes categorias referentes ao comportamento verbal vocal e 

não-vocal do terapeuta: solicitação de relato (terapeuta solicita relato), facilitação (terapeuta 

facilita o relato do cliente), empatia (terapeuta demonstra empatia), informação (terapeuta 

fornece informações), solicitação de reflexão (terapeuta solicita reflexão), recomendação 

(terapeuta recomenda ou solicita a execução de ações, tarefas ou técnicas), interpretação 

(terapeuta interpreta), aprovação (terapeuta aprova ou concorda com ações ou avaliações do 

cliente), reprovação (terapeuta reprova ou discorda de ações ou avaliações do cliente), outras 

vocal do terapeuta (outras verbalizações do terapeuta), silêncio (terapeuta permanece em 

silêncio), concordância (respostas não-vocais de facilitação/concordância), discordância 

terapeuta (respostas não-vocais de discordância), comando (respostas não-vocais de 

pedidos/ordem/comando/incentivo), gestos outros (outras respostas não-vocais) e insuficiente 

(registro insuficiente).  

                                                 
1 A primeira data indica a data da publicação original e a segunda a data da edição consultada. 
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O Eixo I também apresenta categorias referentes ao comportamento verbal vocal e 

não-vocal do cliente: solicitação (cliente solicita informações, opiniões, asseguramento, 

recomendações ou procedimentos), relato (cliente relata eventos), melhora (cliente relata 

melhora ou progresso terapêutico), metas (cliente formula metas), relações (cliente estabelece 

relações entre eventos), concordância (cliente relata concordância ou confiança), oposição 

(cliente se opõe, recusa ou reprova), outras vocais (outras verbalizações do cliente), silêncio 

(cliente permanece em silêncio), concordância (respostas não-vocais de 

facilitação/concordância), discordância (respostas não-vocais de discordância), comando 

(respostas não-vocais de pedido/ordem/comando/incentivo), gestos outros (outras respostas 

não-vocais) e insuficiente cliente (registro insuficiente).  

Portanto, essa pesquisa usou o Eixo I do SMCCIT para tentar especificar quais 

comportamentos da terapeuta e da cliente estão ocorrendo durante as sessões iniciais, 

momento do estabelecimento da relação terapêutica. A definição dessas categorias de 

comportamentos do Eixo I, utilizadas para a categorização, podem ser consultadas no anexo E 

ao final desse trabalho.  

Zamignani (2007) enfatiza que o SMCCIT é composto por dois tipos de categorias: 

categorias do tipo estado e categorias do tipo evento. As categorias do tipo evento dizem 

respeito a respostas que são comumente construídas por movimentos ou verbalizações 

pontuais e rápidas, sendo sua ocorrência considerada unicamente em termos de frequência e, 

por essa razão, no processo de categorização não é necessária a inserção de uma categoria 

indicativa de término de evento.  

As categorias do tipo estado, por outro lado, contemplam respostas que geralmente 

apresentam maior duração, e sua ocorrência é considerada com relação à permanência no 

tempo, necessitando, assim, sinalizar o instante de início e fim da ocorrência de categorias 

desse tipo.  

Acredita-se que uma das principais vantagens em se utilizar o SMCCIT é que um 

sistema de categorias que possa ser utilizado em diferentes pesquisas apresenta maior 

probabilidade de produzir dados comparáveis. Nesse caso, as categorias se mostraram 

fidedignas para a replicação por diferentes pesquisadores (Del Prete, Xavier, Oyama & Meyer, 

2008; Meyer, 2009; Oshiro, 2011; Sadi, 2011; Silveira 2009; Xavier, 2011, Kameyama, 2012).   

Um exemplo do uso de categorias baseadas no SMCCIT pode ser conferido em Meyer 

(2009), que realizou um estudo, apresentando os resultados de porcentagem média de categorias 

de terapeuta a partir de 17 estudos brasileiros. Em seu trabalho, Meyer agrupou os dados dos 

estudos originais em 11 categorias adaptadas para torná-los comparáveis. 
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O trabalho de Meyer (2009) trouxe significativas contribuições para essa pesquisa uma 

vez que a autora, para permitir melhor entendimento daquilo que o terapeuta analítico-

comportamental faz para produzir mudanças, propôs uma nova organização de categorias de 

comportamento do terapeuta e criou um banco de dados de sessões de terapia 

comportamental. Dessa forma, o estudo de Meyer (2009) permite a comparação dos 

resultados dessa pesquisa com aqueles produzidos em seu trabalho, no sentindo de apontar 

semelhanças e discordâncias, o que possibilita a interpretação dos dados com mais 

propriedade.   

Segundo Meyer (2009), existem sistemas de categorização desenvolvidos para a 

análise da interação terapeuta-cliente, apresentados tanto na literatura nacional (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) quanto na 

internacional (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).  

 Cabe ressaltar, de acordo com Meyer (2009), que as pesquisas de categorização de 

comportamentos do terapeuta e do cliente apresentam diferenças quanto à natureza da questão 

investigada e aos diferentes pressupostos teóricos que as norteiam. Além disso, grande parte 

dos sistemas de categorização apresenta categorias bastante semelhantes, mas com diferentes 

denominações e definições. 

Outro exemplo do uso de categorias baseadas no SMCCIT pode ser conferido em Xavier 

(2011), que realizou um estudo que teve por objetivo evidenciar o processo de modelagem de 

repertórios em dois casos de Terapia Analítico-Comportamental Infantil (TACI), utilizando o 

procedimento de determinação da probabilidade de transição.  

O pesquisador observou se ocorre um responder diferencial e contingente do terapeuta de 

acordo com o comportamento clinicamente relevante do cliente em sessões de TACI, verificando 

se existem mudanças no comportamento dos clientes no decorrer do tratamento. 

Além do SMCCIT, Xavier (2011) utilizou a Functional Analytic Psychotherapy Ratting 

Scale (FAPRS) para categorizar os comportamentos dos clientes. Ele calculou a duração dos 

comportamentos e a probabilidade de transição através da observação de 10 sessões amostrais de 

duas terapias. O autor observou que a determinação da probabilidade de transição indicou 

regularidades no responder das terapeutas após os comportamentos clinicamente relevantes, 

principalmente, aprovação após CCR2. Esses resultados sugerem que a modelagem pelo 
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responder diferencial do terapeuta é um mecanismo de mudança presente na TACI e ainda 

sustentam as vantagens da utilização da determinação da probabilidade de transição de 

comportamentos categorizados para explorar os eventos próprios da interação terapêutica. 

Segundo Xavier (2011), há ainda trabalhos em que os comportamentos alvo da 

intervenção são avaliados a partir de escalas ou sistemas que podem ser instrumentos validados ou 

instrumentos criados para o estudo. Estes últimos podem, ainda, ser pré-definidos de acordo com 

dados da literatura ou pós-definidos. 

Para o mesmo autor, algumas pesquisas recentes têm acrescentado ao estudo das 

frequências de ocorrência de categorias, a descrição da ordenação dos eventos ocorridos na 

interação terapêutica. Uma vez que uma terapia é orientada por princípios analítico-

comportamentais, faz sentido que pesquisadores verifiquem se o responder de um terapeuta é 

contingente e diferenciado dada a resposta do cliente. Isso porque se presume que as reações do 

terapeuta podem constituir estímulos reforçadores ou aversivos para o cliente.  

Por fim, ao considerar que a relação terapêutica é estabelecida através dos 

comportamentos do terapeuta e do cliente em interação, serão categorizados e analisados tanto 

os comportamentos verbais vocais e verbais não vocais da terapeuta quanto os 

comportamentos verbais vocais e verbais não vocais da cliente.  

 

2.2 O atendimento psicoterapêutico 

 

Diante dos objetivos dessa pesquisa, considera-se necessária a compreensão do 

atendimento psicológico, o qual pode ser entendido, de maneira geral, como o trabalho do 

psicólogo que, ao utilizar as suas habilidades fundamentadas teoricamente, pratica 

intervenções que favorecem a melhora na qualidade de vida do cliente. 

Neste sentido, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2000), a 

psicoterapia é uma das diversas práticas do psicólogo, constituindo-se um processo científico 

de compreensão, análise e intervenção realizada por meio da aplicação de métodos e técnicas 

psicológicas, o qual propicia ao cliente condições para que ele possa enfrentar seus conflitos 

e/ou transtornos psíquicos. 

A definição de psicoterapia, apresentada pelo CFP, tenta ser inespecífica diante das 

diferentes visões das várias escolas da psicologia. No entanto, a relação terapêutica é 

considerada em todas as abordagens de psicoterapia, embora seja entendida de maneira 

distinta por cada uma delas.  
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A psicoterapia pode ser entendida, segundo Garfield (1995), como uma interação entre 

dois indivíduos ou mais, em que um deles, o cliente, está procurando auxílio para um 

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

outro membro é o terapeuta que supõe possuir treinamento e recursos pessoais para fornecer a 

ajuda necessária.  

Dessa maneira, ao estudar o que ocorre dentro da psicoterapia, é necessário considerar 

a análise do comportamento de, no mínimo, dois indivíduos, terapeuta e cliente, interagindo, 

ou seja, trata-se de um processo de influência mútua (Meyer & Vermes, 2001).  

Kerbrat-Orecchioni (2006) define a noção de interação, afirmando que, para a troca 

comunicativa, não basta que dois falantes (ou mais) conversem alternadamente, é necessário 

ainda que eles se comuniquem, isto é, estejam ambos, “engajados” na troca e demonstrem um 

ao outro que estão envolvidos na conversa. Acredita-se que essa noção de interação deva se 

aplicar à psicoterapia uma vez que, para que o processo flua, é necessário que cliente e 

terapeuta estejam envolvidos simultaneamente. 

De forma mais específica, a psicoterapia pode ser vista, segundo Machado (2002): 

Como um processo sofisticado e privilegiado de interação entre duas pessoas (terapeuta e 

cliente) ou entre um terapeuta e mais do que uma pessoa (no caso de grupos), em que o 

crescimento humano é objetivado. Nesse sentido, as análises a serem empreendidas buscarão 

identificar e explorar as ações, pensamentos e emoções que possam estar produzindo os 

transtornos e as dificuldades das quais a pessoa se queixa estarem acontecendo na vida 

cotidiana (p.45).  

Cabe destacar, também, as afirmações de Skinner sobre a psicoterapia uma vez que, 

mesmo não dispondo de dados experimentais sobre a prática da terapia comportamental, 

Skinner analisou a interação terapeuta-cliente e sua função sobre os processos de mudança 

(Wielenska, 2002). 

 Para Skinner (1989/1991), a psicoterapia é um espaço que favorece o aumento na 

capacidade de auto-observação e autoconhecimento do cliente. Já as intervenções oferecidas 

pelo terapeuta sobre os possíveis motivos que o levaram a comportar-se de determinada 

maneira, trazem à consciência do cliente uma parcela significativa daquilo que é feito e dos 

motivos pelos quais é feito.  

Assim, segundo Wielenska (2002), a terapia comportamental ocorre por meio da 

interação predominantemente verbal, entre terapeuta e cliente, e os resultados da intervenção 

são influenciados por um conjunto amplo de variáveis.  
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Dessa maneira, de acordo com Wielenska (2002), se o resultado da psicoterapia é 

influenciado, dentre outros fatores, pelas sucessivas interações entre os participantes, parece 

relevante identificar os fatores relacionados ao cliente ou ao terapeuta, os quais afetariam a 

construção e a manutenção da relação terapêutica e as consequências, sobre os resultados do 

tratamento e dos diferentes padrões de interação cliente-terapeuta. Assim, acredita-se que 

analisar aspectos do relacionamento terapêutico, reconhecer seus mecanismos de 

funcionamento e definir seus efeitos sobre os participantes ampliariam a chance de sucesso 

clínico e facilitariam a formação de terapeutas.  

É importante destacar, segundo essa autora, que Ferster (1966, 1967, 1979) foi um dos 

primeiros analistas do comportamento a desenvolver a análise funcional das intervenções 

psicoterapêuticas, partindo da observação direta do trabalho clínico, tanto de linha 

psicodinâmica, como comportamental.  

Wielenska (2002) ressalta que é difícil afirmar o quanto da terapia é governado pela 

teoria que lhe dá sustentação ou pela interação com o paciente. Assim, acredita-se que os 

terapeutas comportamentais estão percebendo, cada vez mais, a importância da interação com 

o paciente e a necessidade de contínuo ajuste do procedimento clínico.   

Cabe destacar que a comunicação é o processo essencial da psicoterapia, pois é o meio 

através do qual ela acontece. Portanto, a comunicação verbal vocal e a verbal não vocal são a 

ferramenta privilegiada do terapeuta e uma forma de mostrar evidências para saber como as 

terapias funcionam e se elas funcionam ou não. 

Assim, pesquisas têm buscado documentar a efetividade da psicoterapia. Segundo 

Norcross (2010), ambas as análises quantitativa e qualitativa de mil estudos científicos têm 

mostrado que, aproximadamente, 75% a 80% dos pacientes, que começaram psicoterapia, 

mostraram benefícios. Estes resultados abrangeram uma ampla extensão de desordens e 

diferentes formas de terapia, incluindo individual, casal, familiar e terapias de grupo.  

No entanto, as pesquisas mais recentes vêm focalizando os fatores que contribuem 

para o sucesso da psicoterapia. A resposta em questão é que muitos fatores devem ser 

considerados para o sucesso ou fracasso da psicoterapia.  Assim, de acordo com Norcross 

(2010), décadas de pesquisas científicas cuidadosas indicam que o sucesso da psicoterapia é 

influenciado pelo cliente, pelo terapeuta, pelo método de tratamento, pelo contexto, pelo 

relacionamento entre terapeuta e cliente, e outros fatores. Entretanto, segundo esse autor, o 

relacionamento terapêutico explica a melhora ou não dos clientes tanto quanto um método de 

tratamento particular. 
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Percebe-se que estudar o processo de psicoterapia é, de certa forma, estudar os 

aspectos envolvidos na relação terapêutica, pois esse processo só parece possível através 

dessa relação entre terapeuta e cliente.  Nesse sentido, como aponta a literatura (Norcross, 

2010), esforços para anunciar as melhores práticas baseadas em evidências (Evidence Based 

Practice - EBPs) que não incluíssem o relacionamento seriam incompletas e, potencialmente, 

erradas. 

Segundo Starling (2010), as EBPs derivam sua denominação da ênfase que faz na 

utilização dos resultados de pesquisas empíricas para a seleção da terapêutica a ser aplicada 

num caso particular. Entretanto, uma primeira decorrência da proposição geral da EBPs, quer 

na medicina, quer na psicologia, é a necessidade de monitorar os resultados da prática clínica.  

Goodheart e Kazdin (2006) definem a psicoterapia por evidências como um processo 

coerente e, clinicamente perito de avaliação, formulação de caso, identificação de objetivos, 

planejamento do tratamento, construção da aliança terapêutica, intervenção com base em 

pesquisas, monitoramento do progresso, ajustes conforme necessário e terminação, tudo isso 

no contexto de colaboração com o cliente.   

É importante destacar, segundo Peuker, A. C., Habigzang, L. F., Koller, S. H. & 

Araujo, L. B. (2009), que os avanços mais significativos, no âmbito da pesquisa em 

psicoterapia, estão direcionados à compreensão do contexto das interações terapêuticas 

através de métodos que creditem cientificidade ao conhecimento produzido no campo. Para 

tanto, é necessário que sejam conhecidos, em profundidade, os fatores que possam estar 

relacionados ao processo-resultado da psicoterapia. 

Peuker et al (2009) afirmam que, através de estudos sobre o processo terapêutico, é 

possível compreender como se dá a mudança no decorrer do tratamento e identificar os 

mecanismos de ação terapêutica. Para isso, podem ser empregados métodos qualitativos e 

quantitativos para investigar padrões de relacionamento e comunicação entre a dupla 

terapeuta/cliente ao longo das sessões de terapia, fazendo relações com eventos terapêuticos 

positivos e negativos, assim como a mudança clínica.  

Para Norcross e Wampold (2010), em muitos casos, pode ser mais clinicamente 

produtivo atender as preferências do paciente em termos do método terapêutico (ex: 

psicodinâmica, cognitivo-comportamental, solução focalizada), formato de tratamento 

(individual, familiar, grupal), estilo de relacionamento (ativo versus mais escuta), 

características do terapeuta (ex: idade, gênero, religião), o comprimento do tratamento (breve, 

médio ou longo). Segundo esses autores, uma meta-análise de 35 estudos comparou o sucesso 
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do tratamento de clientes combinado com suas preferências versus clientes que não puderam 

fazer esse tipo de opção. Os clientes com suas preferências atendidas, foram, 

significativamente, melhores e tiveram um terço a menos de probabilidade de abandonar, 

prematuramente, a psicoterapia.  

Segundo Peuker et al (2009), a avaliação do processo psicoterápico e o consequente 

efeito das intervenções psicológicas têm sido um desafio para pesquisadores e clínicos. Diante 

disso, esses autores fizeram uma revisão crítica sobre possibilidades de avaliação do processo 

e dos resultados da psicoterapia estimulando assim o debate sobre a incorporação da prática 

clínica baseada em evidências como meio de obter informação científica quanto à adequação 

da intervenção terapêutica. 

Esses autores acreditam que, através de estudos sobre a avaliação do processo 

psicoterápico, é possível elucidar conexões entre o tratamento psicológico e seus efeitos. 

Desta forma, torna-se possível identificar mecanismos de ação terapêutica e estratégias que 

podem, potencializar o processo de mudança. Acredita-se que essas reflexões podem, 

também, favorecer a aproximação entre pesquisa e prática clínica. Portanto, identificar 

variáveis das quais pode depender a eficácia/efetividade do tratamento psicoterápico, 

repercute no aprimoramento do treinamento de psicólogos em formação e no delineamento de 

intervenções custo-efetivas.  

Peuker et al (2009) afirmam que, embora exista consenso na literatura quanto aos 

benefícios gerados pela psicoterapia, ainda se faz necessário conhecer, em profundidade, 

quais aspectos desta prática favorecem resultados positivos. Esse conhecimento é 

especialmente importante no cenário contemporâneo, pois implicações sociais, políticas e 

econômicas exigem a demonstração concreta de que os tratamentos em saúde mental são 

efetivos e necessários. Por fim, acredita-se que articulação de conhecimentos teóricos, 

técnicos, metodológicos e éticos é fundamental para avaliar o processo terapêutico e verificar 

seus efeitos.  

Portanto, o atendimento psicológico acontece por meio da interação entre terapeuta e 

cliente, e cada um desses participantes tem as suas funções e responsabilidades específicas no 

processo.  
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2.3 Papel do cliente na psicoterapia 

 

Diante do objetivo dessa pesquisa, é importante descrever o papel do cliente, assim 

como o do terapeuta no processo da psicoterapia, uma vez que os procedimentos que o 

terapeuta apresenta são, em grande parte, influenciados pelos comportamentos do cliente, e os 

comportamentos do cliente são influenciados pelos comportamentos do terapeuta. Isso tem 

efeito direto no relacionamento estabelecido entre eles. Por exemplo, o comportamento 

emocional do cliente tem grande peso na determinação das respostas do comportamento do 

terapeuta e vice e versa.  

Existem evidências de que um dos papéis do cliente é descrever seus comportamentos 

e os sentimentos que os acompanham e, com o auxílio do terapeuta, aprender a descrevê-los e 

relacioná-los ao seu ambiente (Kohlenberg & Tsai, 2001).  

 O cliente, geralmente, recorre à psicoterapia pelo desejo de ficar livre de sentimentos 

tristes e dolorosos, para se conhecer melhor e ser feliz. Por isso, as expectativas do cliente 

precisam ser levadas em consideração e manejadas de forma especial quando não 

corresponderem ao que o terapeuta pode oferecer (Meyer & Vermes, 2001). Este cuidado no 

manejo das expectativas do cliente parece ser igualmente importante, para não comprometer o 

relacionamento entre eles.  

A motivação do cliente também é fundamental para uma boa relação terapêutica, ou 

seja, é muito importante que o cliente, por si próprio, tome a iniciativa de procurar auxílio, 

pois isso constitui uma excelente condição para facilitar o processo da psicoterapia (Otero, 

2001).  

Dessa forma, a adesão do cliente ao processo psicoterapêutico é um fator que favorece 

o bom resultado da psicoterapia. Conforme Otero (2001), quando o cliente sente-se parte ativa 

e integrante de sua terapia, ele apresenta indícios de sua adesão. Assim, o cliente consegue 

discutir possibilidades, seguir dicas, instruções ou sugestões, empenhando-se na efetivação 

das mudanças internas ou externas. Neste sentido, quando o cliente adere ao tratamento, ele 

entra de forma fácil, ampla e integralmente em todas as situações que contribuem para o bom 

andamento da terapia.  

A relação terapêutica, de acordo com Rangé (1995), tem uma influência positiva ou 

negativa na eficácia nos diversos procedimentos que são utilizados para se atingir uma 

mudança terapêutica. Muitos clientes apresentam melhores resultados do que outros devido às 

suas diferentes formas de se comportarem na terapia. Para esse autor, os terapeutas não 
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conseguem controlar diretamente aquilo que está influenciando os clientes, mas conseguem 

controlar como eles podem ser engajados na terapia. Assim, o terapeuta precisa descobrir, 

através da interação terapêutica, como conseguir que o cliente apresente os comportamentos 

necessários à mudança.  

Muran et al. (1995) já demonstraram que um preditor da mudança de comportamento 

do cliente seria a qualidade da relação terapêutica, dado que se aplica ao estudo de Wielenska 

(2002). 

No entanto, os comportamentos do cliente, dentro do setting terapêutico, assim como 

os comportamentos do terapeuta, não acontecem de forma aleatória, mas suas probabilidades 

de ocorrência variam de acordo com as contingências presentes na sessão.   

Para Norcross (2010), é importante destacar que, adaptar a relação terapêutica para as 

características específicas do cliente realça a eficácia do tratamento. Dessa forma, métodos de 

adaptação da psicoterapia para características particulares de cliente são considerados 

importantes pela APA (American Psychological Association) para eficácia da terapia.  

Portanto, cabe ressaltar que, a relação terapêutica deve funcionar de acordo com os 

métodos de tratamento e com as características particulares do cliente e do terapeuta para 

contribuir com a eficácia da terapia. Assim, para a compreensão dos fatores que produzem a 

eficácia (ou da não eficácia) da psicoterapia é importante considerar todos esses 

determinantes e suas combinações. 

Parece importante mencionar também as considerações de Norcross e Wampold 

(2010) de que os clientes entram na psicoterapia com prontidão variada para mudar ou o que 

as pesquisas têm chamado de estágios de mudança. Alguns diminuem ou negam seus 

problemas (estágio de pré-contemplação), alguns conhecem seus problemas, mas ainda não 

estão prontos para mudá-los (estágio de contemplação), enquanto outros estão prontos e agem 

para alterar seus problemas imediatamente (estágio de ação).  Esses autores acreditam que o 

estágio de mudança do paciente realmente prediz o sucesso da psicoterapia.  

Em uma meta-análise, Norcross e Wampold (2010) relataram que aqueles clientes que 

começaram o tratamento no estágio da pré-contemplação não saíram tão bem quanto aqueles 

que começaram no estágio da contemplação ou ação.  

Além disso, uma vez que, para Peuker et al (2009), o efeito de uma intervenção 

psicoterápica pode ocorrer pela interação de variáveis relacionadas ao cliente, ao terapeuta e à 

relação estabelecida entre eles (aspecto interpessoal do processo), considerando as variáveis 

relacionadas ao cliente, pode-se destacar a natureza do transtorno que ele é portador, sua 
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história de vida e clínica pregressa, a presença de rede de apoio social e afetiva e a motivação 

para o processo de mudança. Dentre os aspectos associados ao quadro psicopatológico, os 

quais podem repercutir no processo e no resultado da intervenção, destacam-se: severidade e 

duração da doença, prejuízos de ordem cognitiva, déficits comportamentais graves, problemas 

interpessoais, familiares e conjugais. 

Otero (2001), além de apontar a importância das atitudes do cliente frente à 

psicoterapia, também considera que a natureza do problema ou o conjunto de queixas 

apresentadas por ele exercem grande influência na efetividade da terapia. 

Muran, Segal, Samstag e Crawford (1994) desenvolveram um estudo com o objetivo 

de avaliar se a existência, anterior ao início da psicoterapia, de dificuldades do cliente de 

estabelecer relacionamentos influenciaria na qualidade da relação terapêutica na terapia 

cognitiva breve. Os resultados desse estudo sugerem que o repertório interpessoal do cliente 

afeta o tipo de relação construída na terapia, ou seja, pacientes com personalidades hostis e 

dominantes (conforme critérios de diagnósticos) foram poucos capazes de construir a relação 

terapêutica.   

Assim, dentre o conhecimento dos vários aspectos que podem interferir no efeito de 

uma intervenção psicoterápica, acredita-se que o conhecimento das características do cliente 

possa contribuir para o manejo da terapia e, consequentemente, para o estabelecimento de 

uma relação terapêutica positiva, como pode ser visto nas pesquisas de Oshiro (2011) e Sadi 

(2011).    

Portanto, de acordo com Farber e Doolin (2010), os clientes variam grandemente na 

extensão que necessitam, evocam e/ou beneficiam da consideração positiva do terapeuta e 

que, de fato, os clientes deveriam empenhar-se para tornar explícitas as suas necessidades de 

sustentação e confirmação por parte do terapeuta. Pois, acredita-se que ser entendido pelo 

terapeuta é um objetivo do cliente independente do problema ou característica do mesmo.  

Nesse sentido, os comportamentos do cliente e do terapeuta são analisados como 

comportamentos sociais ao considerar a afirmação de Skinner (1953/1993), de que o 

comportamento de duas ou mais pessoas em relação uma com a outra ou em relação conjunta 

com o ambiente caracteriza o comportamento social. É importante destacar também que, em 

um episódio social, as consequências das respostas emitidas por um indivíduo dependem da 

mediação de outra(s) pessoa(s). 

Assim, conforme Skinner (1953/1993), para se estudar uma interação social, deve-se 

levar, em conta, as variáveis que controlam o comportamento de cada um dos membros da 
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interação. Zamignani (2007) afirma que essas variáveis são constituídas, principalmente, por 

estímulos sociais, no caso, a ação do outro indivíduo da díade terapeuta-cliente que, por sua 

vez, está sujeito à influência de um grande conjunto de variáveis. Tal interação implica numa 

complexidade maior do que no caso de comportamentos controlados por eventos de natureza 

não-social, uma vez que estes últimos são, relativamente, mais estáveis, o que permite certa 

previsibilidade sobre suas ocorrências. Para o autor, apesar dessas características dos eventos 

sociais, é possível identificar regularidades neste tipo de interação, permitindo sistematização 

para estudo. 

O mesmo autor (2009), baseado em Russel e Trull (1986) e Wampold (1986), afirma 

que, no estudo de interações sociais, uma das possibilidades de identificação de regularidades 

é a sistematização dos dados observados 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, são conduzidas análises das relações entre essas categorias 

de forma a identificar possíveis efeitos de diferentes classes de comportamento de um 

membro da díade sobre o outro. 

Diante do exposto acima, buscou-se, neste trabalho, a identificação das categorias de 

comportamentos da terapeuta e as da cliente, a fim de analisar esses comportamentos em 

interação, os quais podem estar relacionados com o estabelecimento da relação terapêutica.  

 

2.4 Papel do terapeuta na psicoterapia 

 

Nesta sessão, será descrito o papel do terapeuta na psicoterapia, pois a sua postura 

pode exercer grande influência para o fracasso ou sucesso do processo psicoterapêutico. 

Assim, espera-se que o terapeuta tenha habilidades de desenvolver uma sólida relação 

terapêutica, o que parece ser fundamental para efetividade da terapia. Como aponta a 

literatura, a relação que o terapeuta estabelece com o cliente é uma das variáveis mais 

importantes para o sucesso da terapia independente do tipo de problema (Beck & Freeman, 

1993).  

De acordo com Skinner (1970), o terapeuta tem vários papéis que devem ser 

desempenhados na terapia, como: obter informações sobre o cliente e sua história que permite 

fazer intervenções e acolher adequadamente o cliente.  Embora as intervenções devam ser 

pautadas pelo conhecimento científico, o estabelecimento de uma boa relação terapêutica, o 
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qual inclui o acolhimento adequado do cliente, parece fundamental para a efetividade do 

processo psicoterapêutico.     

Neste sentido, Skinner (1970) atribui ao terapeuta um papel especial, ou seja, ele 

funciona como uma audiência não punitiva, e o processo, através do qual isso acontece, pode 

levar certo tempo, pois, do ponto de vista do paciente, o terapeuta, a princípio, é apenas mais 

uma pessoa comum que, com o tempo de trabalho, demonstra que tem habilidades e 

competências especiais. 

Diante do que ensina Skinner (1970), é preciso que o terapeuta coloque-se em situação 

diferente, evitando, consistentemente, o uso da punição, ou seja, evitar críticas ou objeções ao 

comportamento do cliente e, também, apontar erros de pronúncia, gramática ou lógica. Dessa 

forma, o terapeuta, ao colocar-se em uma posição diferente, faz com que o cliente não se sinta 

punido ao relatar suas experiências e passe a relatar comportamentos que já foram punidos 

num determinado momento da sua vida, os quais podem ser importantes para o 

desenvolvimento da psicoterapia. 

Skinner (1953/1993) destaca que o poder inicial do terapeuta não é muito grande, pois, 

para se conseguirem os efeitos desejados, é preciso tempo. Portanto, a primeira tarefa do 

terapeuta seria assegurar de que haverá tempo disponível. Para isso, ele deverá comporta-se 

de uma maneira não punitiva, o que aumenta as chances que o cliente continue na terapia. Aos 

poucos, à medida que o cliente permaneça, o poder do terapeuta poderá aumentar. Nas 

palavras de Skinner (1953/1993): 

Assim, como um sistema social organizado se desenvolve, o terapeuta se torna uma 

importante fonte de reforço. Se tiver sucesso em fornecer alívio, o comportamento do paciente 

de voltar a ele em busca de auxílio será reforçado. A aprovação do terapeuta pode vir a ser 

especialmente eficiente. (p. 208-209) 

Certas habilidades do terapeuta são essenciais para o desenvolvimento de uma relação 

terapêutica de qualidade, tornando-o uma pessoa significativa para o cliente (Baptistussi, 

2001). Quando o terapeuta comporta-se como não punidor, o processo de redução do efeito de 

punição acelera-se, e mais comportamentos punidos anteriormente aparecerem. Segundo 

Skinner (1953/1993):  

O papel de não punir fica mais claro quando o terapeuta frequentemente responde de modo 

incompatível com a punição (...). À medida que o terapeuta gradualmente se estabelece como 

uma audiência não punitiva, o comportamento que até então foi reprimido começa a aparecer 

no repertório do paciente. (p. 209) 
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Ao contrário do que acontece quando o terapeuta se estabelece como audiência não 

punitiva, Baptistussi (2001) descreve que, se nas interações verbais o terapeuta adquire a 

função de estímulo pré-aversivo sobre o relato do cliente de falar sobre determinado assunto, 

a probabilidade de que este continue falando sobre esse assunto para o terapeuta pode 

diminuir. Portanto, esses autores afirmam que é necessário que o terapeuta tenha muita 

perspicácia ao manejar o relato do cliente acerca de determinados assuntos para que não 

exerça um papel aversivo para o mesmo. Esse cuidado é importante para não prejudicar a 

interação entre eles, e consequentemente, o processo terapêutico.     

Em relação à função do terapeuta no processo de psicoterapia, Skinner (1970) afirma 

que este deve ter certas informações sobre o paciente, como: história de vida, o 

comportamento que precisa ser tratado e as circunstâncias nas quais o paciente vive, para, 

assim, ter condições de avaliar o caso e, a partir disso, realizar intervenções pautadas na 

hipótese diagnóstica. Para esse autor, a coleção de fatos é apenas o primeiro passo em uma 

análise científica; o segundo é demonstrar as relações funcionais. 

Delitti (2001) aponta três aspectos relevantes quanto à utilização da análise funcional 

pelo terapeuta no contexto clínico: a) a história passada do cliente, b) o comportamento atual 

e c) a relação estabelecida entre o terapeuta e o cliente.  O terapeuta geralmente só terá acesso 

aos primeiros dois aspectos (história passada e comportamento atual) através do relato verbal 

do cliente, já que, possivelmente, não acompanha o cliente em seu cotidiano. Nesse sentido, 

percebe-se a importância do terceiro aspecto (relação terapeuta - cliente) porque é necessário 

que o terapeuta proporcione um ambiente no qual o cliente sinta-se à vontade para expor sua 

vida.   

Segundo Guilhardi (1999), “a função do terapeuta não é somente de questionar os 

motivos que levaram o cliente a se comportar mas também de sistematizar informações, fazer 

previsões, levantar hipóteses, fornecer modelos, modelar comportamentos e outras” (p. 327). 

Desta forma, é importante que o terapeuta, além de analisar os antecedentes, os 

comportamentos e as consequências desses comportamentos, ou seja, realizar uma análise 

funcional, também seja capaz de auxiliar as discriminações do cliente, oferecendo-lhe 

modelos e sugerindo-lhe relações que o cliente sozinho não seria capaz de fazer.  

No que se refere às sessões iniciais, parece importante que o terapeuta colha 

empaticamente as informações sobre o cliente para compreender sua queixa e outros aspectos 

de seu repertório comportamental.  
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Cabe ressaltar que, conforme Sturmey (1996), a coleta de dados é caracterizada 

inicialmente por respostas de “relato” do cliente e atitudes do terapeuta de “solicitação de 

informações”. Além disso, é comum que ocorram respostas de “facilitação” e “gestos de 

concordância” do terapeuta (Zamignani, 2007). 

Para Garfield (1995), o ambiente terapêutico também fornece ao terapeuta uma 

oportunidade para observar os comportamentos do cliente, ou seja, terapia não é mera 

conversa ou discussão intelectual de tópicos abstratos ou de eventos passados. 

Dessa forma, o terapeuta não apenas tem a oportunidade para observar 

comportamentos típicos do cliente e de como ele interage com outra pessoa.  Ele pode 

também destacar esses comportamentos para o cliente e enfatizar seus prováveis impactos em 

outras interações interpessoais que o cliente possa ter com outras pessoas. O terapeuta, ao 

responder a esses comportamentos, de maneira compreensiva, pode também aumentar a 

possibilidade de mudança.   

Além disso, de acordo com Zamignani (2007), é preciso que o terapeuta fique atento 

não só ao que o cliente relata mas também à forma com que este interage com ele durante a 

sessão, pois, como aponta Kohlenberg e Tsai (2001), o comportamento que o cliente apresenta 

em sessão faz parte de uma amostra de padrões de comportamentos que ele também emite em 

seu ambiente social. 

Meyer (2001) também afirma que a história de aprendizagem adicional do cliente, 

adquirida na interação com o terapeuta, é um importante mecanismo de mudança. Dessa 

maneira, a relação terapêutica proveria uma oportunidade para os clientes emitirem 

comportamentos-problema e aprenderem formas novas mais efetivas de responderem. 

Outro papel importante do terapeuta seria ajudar a desenvolver a autonomia do cliente. 

Para tal, o terapeuta deve favorecer que o cliente faça suas próprias análises e apresente 

propostas de mudança. Segundo Vermes, Kovac e Zamignani (2007), esta estratégia poderia 

ocorrer por meio de “solicitação de relato” e “solicitação de reflexão”, acompanhadas de 

respostas de “aprovação” do terapeuta diante das respostas de estabelecer relações, de 

formular metas e de relatar melhora, dadas pelo cliente.  

Dessa forma, percebe-se que, geralmente, o terapeuta espera, através de suas 

intervenções, influenciar o comportamento do cliente, buscando, para cada caso específico, a 

melhor maneira de fazê-lo, ou seja, é importante que os comportamentos do terapeuta tenham 

efeitos diretos e positivos no comportamento do cliente.  Além disso, o terapeuta deve estar 

atento ao que é melhor para o cliente naquele momento e em longo prazo, devendo estar 
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atento, também, ao nível atual de habilidades do cliente nas áreas em que ele esteja tentando 

modificar. No entanto, o terapeuta não deve estabelecer expectativas muito elevadas, que 

possam gerar frustrações, caso o cliente não consiga alcançá-las. 

Nesse sentido, Zamignani (2000) afirma que, com base na análise do comportamento, 

o terapeuta não é visto como um agente neutro. Ele possui uma teoria que sustenta a sua 

análise, assim como todo um repertório profissional e pessoal que constrói a sua forma de 

atuação clínica.  

Entretanto, Otero (2001) acredita que, quanto mais sólida é a formação do terapeuta 

(teórica e técnica), mais à vontade ele se sentirá para tomar decisões em função da relação 

estabelecida com aquele cliente e naquela situação específica.  

Wielenska (2002) também ressalta que é difícil avaliar quanto da terapia é governado 

pela teoria que lhe dá sustentação ou pela interação com o paciente. Portanto, observa-se que 

os terapeutas comportamentais estão percebendo cada vez mais a importância da interação 

com o paciente e a necessidade de contínuo ajuste do procedimento clínico.  

No entanto, as variáveis, que controlam o comportamento do terapeuta, conforme 

Zamignani (2000), não necessariamente, se limitam àquelas presentes na relação com o 

cliente e sua queixa, porque, muitas vezes, aspectos da história de vida do terapeuta podem 

levá-lo a responder ao comportamento do cliente de forma diferente daquela esperada de um 

profissional. Além disso, o terapeuta pode responder, de forma “inconsciente” ao 

comportamento do cliente, no sentido de não saber descrever os aspectos que controlam seu 

próprio comportamento. Por isso, é aconselhável que o terapeuta desenvolva a auto-

observação.  

Dessa forma, o terapeuta comportamental é, de acordo com Zamignani (2000), um 

indivíduo em interação com seu meio ambiente. Como tal, tem sua história de vida, seu treino 

específico e está sujeito a todo um conjunto de variáveis ambientais que controlam o seu 

comportamento. Portanto, parece importante que o terapeuta fique atento aos seus próprios 

comportamentos de forma a não deixar que eles influenciem negativamente seu 

relacionamento com o cliente.  

Zamignani (2000) enfatiza também que o reconhecimento da importância da relação 

terapêutica para o resultado da terapia trouxe a necessidade de se compreender outra variável 

no andamento da sessão: os sentimentos e emoções do terapeuta durante a sessão. Assim, 

sendo a relação terapêutica uma contingência de determinação recíproca, a atenção do 

terapeuta deverá, também, direcionar-se aos sentimentos que o cliente provoca em si mesmo, 
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pois os comportamentos do cliente podem ter efeitos nos comportamentos do terapeuta e vice 

e versa.  

Conforme Zamignani (2000), sendo as emoções do terapeuta importantes estímulos 

discriminativos para o entendimento das contingências em vigor na sessão, torna-se 

importante para a formação do terapeuta: a instalação de um repertório discriminativo de seus 

próprios sentimentos e emoções. Avaliações como essas indicam que eventos internos como 

pensamentos, sentimentos e o processo de discriminação de sentimentos e emoções do 

terapeuta podem participar de uma cadeia de determinação de seus comportamentos abertos 

ou encobertos. A investigação deste processo é necessária, principalmente, para a 

compreensão das variáveis envolvidas na tomada de decisão do terapeuta durante a sessão. 

Além disso, Farber e Doolin (2010) afirmam que terapeutas deveriam garantir que 

seus sentimentos positivos direcionados a seus clientes fossem comunicados para eles. Assim, 

para esses autores, terapeutas podem monitorar seus níveis de expressão de consideração 

positiva e ajustar isto em função da necessidade de pacientes e de situações clínicas 

específicas. 

Farber e Doolin (2010) relataram que Carl Rogers (1951), o fundador da terapia 

centrada na pessoa, não acreditava na neutralidade do terapeuta, postura imparcial, ou que a 

compreensão intelectual poderia facilitar o crescimento do cliente, não importando quão 

astuta fossem as interpretações. Ao invés disso, ele acreditava que tratando o cliente 

consistentemente com entusiasmo e suporte, ele seria capaz de crescer, psicologicamente, e 

reduzir seu sofrimento.  

Também parece importante para o sucesso de uma psicoterapia a disponibilidade 

pessoal do terapeuta para acolher o cliente que busca ajuda. Essa é uma tarefa difícil de ser 

descrita, pois extrapola os aspectos técnicos e é de responsabilidade do terapeuta.   

Assim, é importante mencionar que terapeuta e cliente alternam os papéis de falante e 

ouvinte2, tendo seus repertórios verbais reforçados e modelados através da mediação entre 

eles. Dessa forma, tentar compreender a função da atuação verbal da terapeuta e da cliente em 

interação nas sessões iniciais, em que é o momento do estabelecimento da relação terapêutica, 

é extremamente relevante para o aprimoramento de pesquisas nesta área. 

É importante mencionar também que, parece fundamental que o terapeuta propicie um 

ambiente para o cliente que faça que ele se sinta seguro, livre de ameaças e querido, pois ao 

                                                 
2 Para melhor compreensão da noção de falante e ouvinte adotada no presente trabalho, ver Skinner (1957/1992).  



37 
 

 

contrário, o cliente se sentiria em estado de alerta e não conseguiria estabelecer uma relação 

terapêutica positiva e, consequentemente, relaxar para o processo de psicoterapia. 

Além disso, as habilidades do terapeuta para atender às necessidades do cliente, 

expectativas e as habilidades em planejar a terapêutica, são importantes na construção da 

relação terapêutica (Horvath, Fluckiger & Symonds, 2010). 

Outro aspecto importante por parte do terapeuta é mecanismo de iniciar, manter e 

terminar uma conversa de maneira bem sucedida, pois, de acordo com Silva (2012), da 

mesma forma que é importante saber estimular uma conversa e saber quais assuntos estão 

ativados para mantê-la sem deixá-la morrer, é importante também saber como terminá-la sem 

ser indelicado para não comprometer o relacionamento com o cliente. 

Acredita-se também que a congruência do terapeuta seja importante para a 

manutenção de um relacionamento satisfatório com o cliente. Assim, Kolden, Klein, Wang & 

Austin (2010) afirmam que a congruência deve ser cuidadosamente desenvolvida pelos 

psicoterapeutas. Isto envolve a aceitação e a receptividade ao cliente, assim como escutar 

ativamente e demonstrar engajamento por parte do terapeuta.  

Kolden, Klein, Wang & Austin (2010) ressaltam ainda que um terapeuta efetivo 

modela a congruência. Isto pode envolver auto-revelação assim como partilhar pensamentos e 

sentimentos, opiniões, questões aguçadas e feedback considerando o comportamento do 

cliente. Dessa maneira, respostas congruentes são honestas, elas não são desrespeitosas, 

completamente intelectualizadas ou insinceras. 

Dessa forma, para Kolden, Klein, Wang & Austin (2010), terapeutas devem identificar 

seus estilos de congruência e discernir as diferentes necessidades, preferências e expectativas 

que clientes têm com a congruência. Assim, terapeutas eficazes modificam e adaptam seus 

estilos de congruência de acordo com as características do cliente (ex: cultura, idade e 

educação). Para os mesmos autores, um terapeuta congruente comunica aceitação e a 

possibilidade de engajar em um relacionamento genuíno, algo que não é facilmente esperado 

de outros na vida do cliente. 

Lambert e Shimokawa (2010) acreditam que se os profissionais identificarem, no 

início da terapia, quais de seus clientes estão em risco de fracassar no tratamento, eles podem 

tentar organizar uma solução para manejar a relação terapêutica e, assim possivelmente, evitar 

que o tratamento seja mal sucedido. 

No que se refere ao manejo da relação terapêutica, o trabalho de Meyer e Vermes 

(2001) traz contribuições significativas para possíveis pesquisas empíricas nessa área. Estas 
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autoras realizaram um amplo levantamento das categorias de comportamento do terapeuta 

durante o atendimento psicológico. Esse levantamento teve o objetivo de identificar as 

categorias de comportamento que favorecem o estabelecimento de uma efetiva relação 

terapêutica. Sendo elas: “solicitação de informações”; “fornecimento de informações”; 

“empatia”, “calor humano”, “compreensão”, “concordância”; “sinalização”; “aprovação”; 

“orientação”; “interpretação”; “confrontação” e “silêncio”.  

A maioria dessas categorias levantadas pelas autoras, também, foram identificadas nos 

trabalhos de Barbosa (2007); Vieira, Elias e Britto (2007) e Zamignani (2001). Embora 

adotem diferentes nomenclaturas, as categorias que esses autores identificaram apresentam 

funções semelhantes conforme estudado por Fernandes (2008). 

Percebe-se que os trabalhos sobre categorização de sessões de psicoterapia, 

encontrados na literatura, apresentam diferentes questões de investigação, mas pode-se inferir 

que algumas dessas questões, embora não se refiram especificamente à busca de categorias 

envolvidas com o estabelecimento da relação terapêutica, dizem respeito a aspectos do 

comportamento do terapeuta os quais, possivelmente, favorecem esse tipo de relação.  

Diante disso, parece relevante para essa pesquisa, o estudo destes trabalhos de 

categorização, mesmo daqueles que não são diretamente dirigidos à relação terapêutica, uma 

vez que a categorização e a análise dos comportamentos do terapeuta podem ser consideradas 

os primeiros passos que tornam possível a avaliação dos procedimentos para a construção da 

relação terapêutica.  De acordo com Shinohara (2000), o sucesso de uma psicoterapia 

depende, em grande parte, da qualidade desta relação.  

Para Peuker et al (2009), as variáveis relacionadas ao terapeuta, as quais influenciam 

numa intervenção psicoterápica, que podem repercutir tanto no processo como na resposta à 

intervenção psicoterápica, são: a sua competência técnica, a sua experiência clínica e seu 

estilo pessoal. O estilo pessoal do terapeuta compreende características, tais como: 

autenticidade, capacidade empática, entre outras. Tais variáveis contribuem para o 

desenvolvimento de hipóteses diagnósticas e da avaliação detalhada da queixa e dos 

problemas vivenciados pelo paciente.  

Dessa forma, segundo Peuker et al (2009), a conceituação precisa do caso possibilita o 

planejamento adequado do processo de intervenção. O plano de tratamento deve incluir os 

aspectos individuais do paciente, as características do quadro psicopatológico apresentado por 

ele e a utilização de técnicas efetivas. 
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No que se refere ao uso de técnicas pelo terapeuta, Meyer e Vermes (2001), afirmam 

que, embora elas sejam sempre uma parte importante do arsenal do terapeuta cognitivo-

comportamental e a relação cliente-terapeuta não seja a única para favorecer os resultados 

positivos na terapia, essas técnicas devem ser conduzidas com respeito. Dessa forma, a 

inclusão de intervenções baseadas no relacionamento serviria para aumentar o escopo de 

opções de tratamentos disponíveis para o trabalho de terapeutas. Mesmo, não sendo o fator 

mais importante, se considerado isoladamente, existem muitas indicações de que a relação 

terapeuta-cliente é um dos principais meios de intervenção terapêutica.  

Assim, de acordo com Peuker et al (2009), estes aspectos da terapia relativos ao 

terapeuta, podem ser estimulados e desenvolvidos no decorrer da sua formação e, assim, 

aumentar os índices de melhora dos pacientes através do estabelecimento de uma boa relação 

terapêutica. Dessa forma, acredita-se que, a perspicácia de um terapeuta está vinculada a sua 

capacidade de estabelecer um contexto propício para uma relação terapêutica positiva e, 

consequentemente, para a realização de intervenções efetivas.  

Nesse sentido, de acordo com Velasco e Cirino (2002), a relação construída, através da 

interação entre o terapeuta e o cliente, passa a ser o foco da análise do processo terapêutico e 

não apenas o comportamento deste último. Assim, a análise do comportamento do terapeuta é 

tão importante quanto à análise que se faz do cliente, pois os comportamentos abertos e 

encobertos de ambos, durante a sessão, além de ser função das respectivas histórias 

comportamentais, estão também, sob controle de variáveis presentes, no momento do 

atendimento, oriundos da interação entre eles. Por este motivo, na presente pesquisa foram 

categorizados e analisados tanto os comportamentos da terapeuta quanto os comportamentos 

da cliente.  

 

2.5 Relação terapêutica 

 

Este capítulo apresenta algumas descrições a respeito do modo como, na terapia 

analítico-comportamental, a relação terapêutica tem sido compreendida. Dessa forma, serão 

discutidos alguns aspectos como: a função da relação terapêutica na terapia comportamental; 

os instrumentos utilizados para o estudo da relação terapêutica, a importância da relação 

terapêutica para o processo terapêutico e, por fim, as evidências na terapia comportamental da 

relevância da relação terapêutica.  
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O relacionamento desenvolvido em psicoterapia forma-se através de fenômenos que 

são produzidos pelas atitudes manifestadas pelo terapeuta e pelo cliente durante o processo 

terapêutico. Conforme Otero (2001), essa relação, como qualquer outra relação humana, tem 

de ter sua dose de empatia e de disponibilidade para ajudar e para ser ajudado, além do 

vínculo de confiança estabelecido entre as partes para que o cliente possa sentir a certeza do 

saber do profissional que lhe deverá fornecer a ajuda, mas sem a arrogância do detentor do 

conhecimento, que pode colocar o terapeuta numa condição de superioridade indesejável.  

Para Goldfried e Davison (1975), o terapeuta, verdadeiramente, habilidoso é aquele 

capaz de conceituar os problemas comportamentalmente e fazer as traduções necessárias 

enquanto interage com o cliente de uma maneira calorosa e empática. Esse é um exemplo 

encontrado na literatura mais antiga da área, sendo, em geral, trabalhos com função 

prescritiva-teórica, isto é, os pesquisadores apresentam as regras sobre a interação terapeuta-

cliente e mostram alguns conceitos por meio de análises pontuais de relatos de sessões 

terapêuticas.  

É importante destacar, segundo Garfield (1995), que existem várias definições de 

relação terapêutica e que Gaston (1990) fez uma tentativa para conciliá-las ao considerar que 

uma aliança, termo usado pelo autor, é composta de quatro dimensões: 1) a capacidade do 

cliente para trabalhar ou engajar na terapia, 2) a ligação afetiva do cliente ao terapeuta, 3) a 

compreensão do terapeuta e o envolvimento com o cliente e 4) a concordância entre os dois 

quanto ao alvo e tarefas em terapia.   

Existem diversos termos utilizados para denominar esse tipo de relação além de 

“relação terapêutica” (termo utilizado nessa pesquisa), “aliança terapêutica” e “vínculo 

terapêutico”. No entanto, apesar de existirem várias nomenclaturas, em geral relacionadas 

com algumas abordagens psicológicas específicas, todas parecem se referir, de maneira 

semelhante, ao relacionamento interpessoal estabelecido entre o terapeuta e cliente durante o 

processo psicoterapêutico.  

Portanto, no que se refere ao estudo da relação terapêutica, cabe mencionar que, para 

Garfield (1995), à medida que a terapia acontece e o cliente começa a confiar e valorizar o 

terapeuta, é mais provável que este comece a revelar e expressar mais abertamente seus 

sentimentos verdadeiros e a responder a sugestões, a comentários e a interpretações do 

terapeuta. 

O cliente que é ajudado de maneira compreensiva e sente o apoio do terapeuta tem, 

conforme Garfield (1995), mais capacidade de encarar aspectos negativos de si e ter mais 
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motivação para tentar mudar seus padrões mais disfuncionais de comportamentos. Por causa 

desse relacionamento, o terapeuta é capaz de exercer alguma influência nesse cliente, a fim de 

que ele consiga perceber seus padrões de comportamentos disfuncionais e também para tentar 

um novo padrão que ele talvez tenha tido medo de tentar anteriormente.   

Segundo o mesmo autor, por causa do relacionamento que terapeuta e cliente 

desenvolveram, aquele pode funcionar como um agente de reforçamento para este. Assim, o 

cliente pode ficar disposto para tentar mudança por causa do apoio fornecido pelo terapeuta 

em algum momento.  

Assim, o relacionamento que é desenvolvido na psicoterapia fornece um histórico e 

bases para a influência do terapeuta no cliente. Isto também ajuda a motivar o cliente a 

continuar na terapia, a cooperar com o terapeuta e, eventualmente, tentar apresentar novos 

comportamentos (Garfield, 1995). 

Dessa forma, parece razoável a hipótese que afirma que uma pessoa com quem se 

forma um relacionamento de consideração, de confiança e de respeito pode exercer 

considerável influência na outra pessoa com quem foi formado esse tipo de relacionamento. 

Por isso, um relacionamento positivo em terapia tem mais chance de aumentar a influência do 

terapeuta, o que é imprescindível para o tratamento do cliente.  

Garfield (1995) também contribuiu para a compreensão de outros aspectos que surgem 

da relação e do encontro regular entre os dois participantes da terapia. À medida que o 

relacionamento é positivo, o paciente fica mais apto para aceitar interpretações, explicações e 

insights oferecidos ou surgidos na sessão terapêutica. Se o oposto acontece, outros resultados, 

menos desejáveis, podem ocorrer. Dessa forma, como aponta Garfield (1995), baseado em 

Emmelkamp (1986), a qualidade do relacionamento terapêutico pode ter influência no sucesso 

ou no fracasso de terapias comportamentais. 

O importante papel da relação terapêutica em psicoterapia tem sido reconhecido 

praticamente por todas as formas de psicoterapia (Garfield, 1995). Diversos terapeutas 

comportamentais têm escrito sobre a relação terapêutica, existindo consenso sobre sua 

importância, mas não sobre seu papel na terapia. 

Diante dessas considerações, parece importante ter claro qual a importância da relação 

terapêutica para o processo terapêutico. Além disso, é importante refletir sobre algumas 

questões como: qual é o papel desempenhado por ela? Como ela pode ser definida? Essas 

questões pressupõem que a relação terapêutica possui uma função no contexto 
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psicoterapêutico e que precisa passar por um refinamento conceitual, viabilizando novas 

maneiras de investigá-la e utilizá-la na prática clínica.  

2.5.1 A Função da relação terapêutica na terapia analítico-comportamental 

 

A importância da relação terapêutica para o sucesso terapêutico é um consenso para os 

terapeutas comportamentais, embora esse conceito não tenha origem na terapia 

comportamental, e haja diferenças entre as concepções desse seu papel. Então, a relação 

terapêutica, para alguns, é concebida como uma variável facilitadora da adesão aos 

procedimentos propostos; para outros, a relação terapêutica é vista como um mecanismo de 

mudança do cliente (Prado & Meyer, 2004).  

Dessa forma, alguns estudos sobre a relação terapêutica apontam que a qualidade 

dessa relação pode ser um dos importantes preditores de resultados positivos na terapia e que, 

além de facilitar a aplicação de procedimentos terapêuticos, é uma estratégia de mudança 

comportamental (Kohlenberg & Tsai, 1991; Meyer & Vermes, 2001).  

Com o propósito de compreender a relação terapêutica e os mecanismos de mudança 

clínica, Kohlenberg e Tsai (1991) desenvolveram a Psicoterapia Analítica Funcional (do 

inglês Functional Analytic Psychotherapy - FAP). 

A FAP é uma forma de terapia derivada de uma análise funcional Skinneriana que 

parte da premissa de que os indivíduos agem de acordo com as contingencias de reforçamento 

às quais foram expostos. Portanto, para essa teoria, as melhoras clínicas ou as mudanças 

psicoterapêuticas também envolvem as contingencias de reforçamento que ocorrem no 

relacionamento entre o cliente e o terapeuta.   

Portanto, no campo Analítico-Comportamental, alguns autores defendem que a relação 

terapêutica é o próprio contexto em que as mudanças comportamentais do cliente ocorrem. 

Dentre esses autores, destacam-se Kohlenberg e Tsai (1991), os quais enfatizam que os 

comportamentos, clinicamente, relevantes do cliente (problemas, melhoras e interpretações do 

cliente das variáveis que controlam seu próprio comportamento) são reproduzidos na relação 

terapêutica, cabendo ao terapeuta identificá-los e analisá-los funcionalmente no momento em 

que ocorrem. Esta é uma proposta de compreensão e condução do processo terapêutico que se 

desenvolve na interação terapeuta-cliente, a qual passa a ser identificada como determinante 

das mudanças comportamentais do cliente. 

Nesse sentido, para Kohlenberg e Tsai (1991), a FAP oferece uma explicação sobre o 

que o terapeuta deve fazer para construir uma relação terapêutica positiva e usá-la como 
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instrumento de mudança comportamental. Dessa forma, o mecanismo de mudança está no 

responder contingente do terapeuta aos comportamentos clinicamente relevantes do cliente 

que acontecem no contexto da relação terapêutica.  

Kohlenberg e Tsai (2001) argumentam que a FAP difere-se de outras terapias 

comportamentais, em especial, no que diz respeito à compreensão de certos aspectos da 

relação terapêutica. Os autores afirmam que o relacionamento terapêutico é um contexto que 

pode provocar e iniciar, imediatamente, o comportamento clinicamente relevante do cliente, 

sendo esse aspecto do relacionamento raramente evidenciado por terapeutas comportamentais. 

Os autores citados enfatizam algumas exceções como Goldfried e Davison (1976) e Goldfried 

(1982), os quais reconheceram que os comportamentos que ocorriam dentro da sessão 

poderiam ser úteis no processo terapêutico comportamental. 

Follete, Naugle e Callaghan (1996), também consideram que uma sólida relação 

terapêutica estabelecida com o cliente é um dos aspectos importantes para a realização de 

mudanças comportamentais, já que é uma facilitadora da realização da análise de 

contingencias e de procedimentos para atingir os objetivos da terapia.     

Follete, Naugle e Callaghan (1996), considerando a relação terapêutica, como 

principal instrumento de mudança, acreditam que o comportamento emitido pelo terapeuta é 

fundamental para modelar o comportamento do cliente na sessão. Assim, no início da terapia, 

o terapeuta deve aprovar o comportamento do cliente de fazer terapia. Para Zamignani (2007), 

as categorias Interpretação, Aprovação, Recomendação e Solicitação de reflexão produzem 

mudanças psicoterápicas. 

 Segundo Follete, Naugle e Callaghan (1996), as classes de resposta a serem emitidas 

pelo terapeuta são aquelas necessárias para o processo terapêutico ocorrer e são constituídas 

por suas ações e verbalizações que demonstrem cuidados e suporte geral contingente.  Em um 

segundo momento, o terapeuta deve reforçar, de maneira contínua, o comportamento do 

cliente de falar sobre assuntos difíceis. O terapeuta também deve selecionar classes de 

comportamentos relacionados a mudanças relevantes e atuar na direção da generalização dos 

novos comportamentos aprendidos. 

Por fim, conforme Wielenska (2002), a suposição de que fatores do relacionamento 

podem ser centrais, ou mesmo, o único determinante da mudança de comportamento, foi 

apoiada pela constatação de que sistemas terapêuticos bem diversos têm o mesmo nível de 

sucesso e que terapeutas experientes, seja qual for sua orientação teórica, assemelham-se no 

modo de se relacionarem com os seus pacientes.   
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2.5.2 Os instrumentos utilizados para o estudo da relação terapêutica  

 

A relação terapêutica tem sido estudada de diferentes maneiras. Nesses estudos, o 

comportamento verbal é utilizado como recurso para análises, como: 1) identificação da 

frequência de respostas verbais do cliente e do terapeuta, 2) categorização estrutural do 

registro das sequências de respostas verbais. 

É importante destacar, segundo Silveira (2003), que as pesquisas sobre relação 

terapêutica têm sido mais frequentemente investigadas no campo da pesquisa em psicoterapia 

e na abordagem eclético-integrativa, estando essa última interessada na identificação de 

fatores e variáveis comuns relacionados aos resultados da psicoterapia, independentemente da 

orientação teórica.  

Assim, para avaliar a correlação entre relação terapêutica e bons resultados do 

processo terapêutico, alguns instrumentos foram construídos. 

Meyer e Vermes (2001), ao buscarem, na literatura, maneiras de avaliar a relação 

terapêutica, encontraram dois conjuntos de instrumentos: 

a) Questionários respondidos pelos clientes e/ou terapeutas; 

b) Observação e análise das sessões com enfoque em aspectos da relação terapêutica 

com sistemas de categorização.  

Em relação ao primeiro instrumento, dentre os questionários e inventários que podem 

ser utilizados para avaliar a relação terapêutica, Prado e Meyer (2004) destacam: o Working 

Alliance Inventory - WAI (Horvath & Greenberg, 1986); o California Psychotherapy Alliance 

Scales - CALPAS (Gaston & Marma, 1994), o Penn Helping Alliance Questionnaire – 

(Alexander & Luborsky, 1986), o Session Evaluation Questionnaire – SEQ (Stiles,1980), o 

Session Impact Scale SIS (Elliot & Wexler, 1994) e o Vanderbilt Psychotherapy Process 

Scale - VPPS (O'malley, Suh & Strupp, 1983). 

Dentre esses inventários, o WAI é o mais frequente citado na literatura como um 

instrumento para se avaliar a relação terapêutica (Prado, 2002; Prado e Meyer, 2006). Esse 

instrumento pressupõe que a relação terapêutica inclua os objetivos da terapia (concordância 

entre terapeuta e cliente em relação aos objetivos), as tarefas (concordância entre as atividades 

desenvolvidas para promover mudanças) e o vínculo (ligações pessoais entre terapeuta e 

cliente como confiança, simpatia, amizade e respeito). 

Segundo Prado e Meyer (2006), o WAI é considerado pelos seus idealizadores 

(Horvath & Greenberg, 1989) como um instrumento metateórico, ou seja, que pode ser 

utilizado para avaliar a aliança terapêutica independentemente da abordagem teórica. Ele 
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consiste num questionário (com versões para cliente, terapeuta e observador) que apresenta 

três subescalas com doze questões cada, sendo as questões avaliadas em sete itens (sempre – 

nunca). 

As subescalas são: objetivos, que se caracterizam pela negociação e entendimento 

mútuo entre terapeuta e cliente sobre os objetivos da terapia em termos de resultados; tarefa, 

que se remete a atividades específicas desenvolvidas pelo terapeuta e cliente para facilitar as 

mudanças; e vínculo, que se refere a ligações interpessoais entre cliente e terapeuta que se 

desenvolvem na atividade compartilhada da terapia. Portanto, é expressado e sentido em 

termos de amizade, simpatia, confiança, respeito pelo outro e um senso de comprometimento 

comum e um entendimento compartilhado das atividades.  

Prado (2002) destacou, como vantagens do uso do WAI, seu amplo respaldo na 

literatura como critério para a validade e confiabilidade desse instrumento. Além disso, esse 

instrumento possui uma versão autorizada em português, produzida por Paulo Machado e 

Cristiano Nabuco de Abreu.  

Porém, para a realização da presente pesquisa, optou-se pela utilização do método 

observacional de gravações, em vídeo, de sessões de atendimento psicológico. Isso porque 

este método preserva a situação e permite o re-exame do material gravado várias vezes 

durante o processo de análise das gravações.  

Além do mais, esse método nem sempre necessita da seleção prévia das categorias a 

serem registradas para se fazer uma boa observação, pois os pesquisadores podem, através do 

exame da gravação em vídeo, identificar, categorizar e definir os comportamentos observados 

conforme mostra Zamignani (2007). 

2.5.3 A importância da relação terapêutica para o processo terapêutico 

 

Meyer (2001) destaca que há consenso dos benefícios da terapia para um grande 

número de clientes, entretanto, enfatiza ser necessário compreender que aspectos favorecem 

os resultados positivos.   

Assim, sendo a relação terapêutica um processo tão importante para a psicoterapia, 

como mostram as pesquisas, é fundamental que os terapeutas conheçam os comportamentos 

envolvidos nessa interação e que passem a utilizá-los no desempenho efetivo de suas 

intervenções a fim de melhorar a qualidade dessa relação e aumentar a eficácia da terapia. 

Além disso, esse conhecimento poderá auxiliar aos terapeutas interessados em pesquisas 

sobre a categorização de sessões de psicoterapia. 
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Follete, Naugle e Callaghan (1996) também promoveram uma discussão teórica sobre 

a relação terapêutica. O trabalho desses autores é baseado no behaviorismo radical e trata dos 

componentes funcionais do relacionamento terapêutico.  Eles acreditavam que as explicações 

sobre a relevância da relação eram fundamentadas mais na teoria de psicoterapia do que em 

dados experimentais. Esses autores também enfatizavam que, apesar das abordagens 

psicodinâmica e comportamental terem enfocado a relevância da relação terapêutica, elas não 

forneciam análises satisfatórias sobre o assunto. Neste trabalho, esses autores investigaram 

aspectos importantes da relação terapêutica, incluindo seus efeitos sobre a mudança, a 

maneira como o terapeuta se torna reforçador ao longo da terapia e um método para avaliar, 

empiricamente, se a eficácia do tratamento depende de aspectos especificáveis da relação 

terapêutica.  

Com o avanço das pesquisas, surgiram trabalhos que tinham maior grau de controle de 

variáveis e eram voltados para a identificação, mensuração e análise de variáveis específicas 

da relação terapêutica. Dentre os trabalhos mais recentes que tratam da importância da relação 

terapêutica para a psicoterapia, é relevante destacar que a Divisão de Psicoterapia da 

American Psychological Association (APA) e a Divisão de Psicologia Clínica juntamente 

patrocinaram uma Força Tarefa para identificar e disseminar os trabalhos sobre a relação 

terapêutica (Norcross, 2011). 

Diversas meta-análises investigaram a associação entre elementos do relacionamento e 

efetividade do tratamento. Cabe esclarecer que uma meta-análise é um estudo de outros 

estudos, isto é, um sofisticado método de pesquisa para agregar os resultados dos múltiplos 

estudos sobre o mesmo tópico. A eficácia da terapia nestes estudos é medida pelo grau de 

melhora dos clientes, redução de sofrimento, indicadores psicológicos, conservação do 

tratamento, destaque nas interações com outras pessoas, desempenho no trabalho e outros 

indicadores de recuperação.   

Segundo Norcross (2011), os resultados de mais de 20 meta-análises convergiram em 

uma série de conclusões, resumidas nos tópicos abaixo, sustentadas por pesquisas que têm 

importantes implicações para os psicoterapeutas e clientes: 

• A relação terapêutica produz contribuições consistentes para o sucesso dos pacientes 

em todos os tipos de psicoterapia (por exemplo, psicodinâmica, humanista, cognitiva, 

comportamental e sistêmica);  

• A relação terapêutica reponde ao por que da melhora (ou não melhora) do cliente 

assim como um método particular de tratamento; 
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  • Práticas e diretrizes de tratamento deveriam dedicar-se às qualidades do terapeuta e 

comportamentos que promovem o relacionamento terapêutico; 

• Profissionais deveriam regularmente monitorar as respostas dos pacientes para a 

relação terapêutica e para o que está acontecendo no momento do tratamento. Tal 

monitoramento contribui para aumentar as oportunidades para reparar as rupturas da relação 

terapêutica, melhorar o relacionamento, modificar técnicas e estratégias e evitar o abandono 

prematuro (Lambert, 2010); 

• Esforços para promover as melhores práticas ou práticas baseadas em evidências 

(EBPs) que não incluem o relacionamento são incompletas e potencialmente incorretas;  

• O relacionamento age em acordo com os métodos de tratamento, características do 

paciente e qualidades dos profissionais na determinação da eficiência. Um conhecimento 

compreensivo da eficácia (ou ineficácia) da psicoterapia irá considerar todos esses 

determinantes e suas combinações;  

• A adequação do relacionamento terapêutico para várias características de clientes 

realça a eficácia da terapia.  

Portanto, acredita-se que uma das condições básicas da psicoterapia é a formação da 

relação terapêutica.   A pesquisa apresentada por Horvath e Symonds (1991) encontrou uma 

associação, embora moderada, confiável, entre boa relação terapêutica e bons resultados na 

psicoterapia. 

Para Horvath, Fluckiger e Symonds (2010), o desenvolvimento e a criação da relação 

terapêutica não são separados dos métodos do terapeuta que foram implementados para ajudar 

os clientes.  Esta influência da relação é essencial e parte inseparável de tudo que acontece na 

terapia. Esses autores, baseados em Wampold (2001), afirmam que a relação terapêutica é um 

dos fatores mais fortes que influenciam o sucesso da terapia. 

É importante mencionar que, Horvath, Fluckiger e Symonds (2010) relatam que 

existem diferenças na força da relação aliança-resultados dependendo de quem (cliente, 

terapeuta ou observador) avalia a relação terapêutica e os resultados da terapia. No geral, a 

avaliação do cliente fornece a melhor predição. A correlação entre a relação terapêutica e 

resultados aumentam assim como o progresso do tratamento ao longo do tempo, mas a taxa da 

relação terapêutica no início da terapia (terceira ou quarta sessão) fornece prognóstico seguro 

não somente para os resultados, mas também para possíveis desistências da terapia.  
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Acredita-se que um importante aspecto da relação terapêutica é o grau com que o 

cliente sente-se seguro e confortável com o terapeuta no contexto terapêutico. A criação de 

um espaço seguro é crucial, particularmente, no início da terapia, mas requer cautela. 

Garfield (1995) também aponta que a relação terapêutica se estabelece no início da 

terapia, por volta da terceira ou da quarta sessão. Por isso, no presente estudo, foram 

analisadas as cinco sessões iniciais. Optou-se pelas cinco sessões ao levar, em consideração 

que, nas primeiras semanas, os participantes, além de iniciarem o contato terapêutico, também 

estariam adaptando-se ao sistema mútuo de comunicação. 

Outras evidências de que a relação terapêutica é formada no início do tratamento 

psicológico foram apresentadas por Ackerman e Hilsenroth (2003); Barber et al. (1999); 

Barber, Connolly, Crits-Christoph, Gladis e Siqueland (2000); Connors, Carroll, DiClemente, 

Longabaugh e Donovan (1997); Garfield (1995) e Jordan (2003).  

Horvath (1994) também argumentou, a favor da avaliação da relação terapêutica nos 

estágios iniciais da terapia, como melhor forma de predição de resultados. Além disso, Prado 

e Meyer (2006) ressaltam que a avaliação feita, no início da terapia, também permite ao 

terapeuta ou pesquisador saber quais clientes poderão abandoná-la. 

Portanto, o desenvolvimento de uma boa relação interpessoal é essencial para o 

sucesso da psicoterapia, independentemente do tipo de tratamento (Horvath, Fluckiger & 

Symonds, 2010; Kanfer & Philips, 1970 -1975). Em outras palavras, há um consenso geral, 

fundamentado em dados de pesquisa, de que a relação terapêutica tem efeitos significativos 

no processo e no resultado da terapia, independente, das técnicas ou teoria utilizadas. 

2.5.4 A evidência, na terapia comportamental, da relevância da relação terapêutica  

 

Em 1999, a divisão 29 da American Psychological Association (APA) estabeleceu 

uma Força Tarefa para identificar, operacionalizar e divulgar informações sobre os estudos, 

empiricamente, baseados na relação terapêutica, devido a forte associação entre os resultados 

da psicoterapia e os aspectos dessa relação.  Em 2005, a Força Tarefa sobre a Prática Baseada 

em Evidências teve como objetivo principal definir e explicar os princípios dessa prática, 

além de definirem o “Práticas psicológicas baseadas em evidencias” como a integração do que 

há de melhor da pesquisa disponível com perícia clínica no contexto das características do 

paciente, cultura e preferências (APA, 2006; p. 273).  

Norcross (2002), em seu trabalho, Psychotherapy Relationships That Work: Therapist 

Contributions and Responsiveness to Patients, listou onze elementos da relação terapêutica: a 
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aliança, a coesão, a empatia, o consenso dos objetivos e a colaboração, a atenção/respeito 

positivo, a reparação das rupturas da aliança, a autorrevelação, a contratransferência, o 

feedback, a congruência e a interpretação relacional. Dessa forma, existe uma grande 

convergência de evidências que mostram que os componentes da relação terapêutica estão 

fortemente ligados à mudança positiva do cliente. 

Diante das diversas Forças Tarefas que foram realizadas no decorrer dos anos, as 

pesquisas em psicoterapia progrediram no sentido de especificar os mecanismos de mudança. 

Nesse sentido, surgiram as pesquisas de processo que têm como objetivo investigar o que, na 

interação terapêutica, pode ser considerado como um possível instrumento de produzir 

mudanças.   

Pesquisadores brasileiros, em especial, o grupo de pesquisa orientado pela Professora 

Doutora Sonia Meyer do Instituto de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, têm 

contribuído para as pesquisas de processo em psicoterapia. Estas pesquisas de processo em 

terapia analítico comportamental têm como foco investigar os processos de mudança que 

acontecem durante a interação terapêutica.   

No que se refere aos estudos da relação terapêutica, é importante ficar atento às 

possíveis rupturas nessa relação. Safran, Muran e Eubanks-Carter (2010) definem rupturas na 

relação terapêutica segundo Safran e Muran (2000) como sendo episódios de tensão ou 

interrupção no relacionamento colaborativo entre cliente e terapeuta. Para os autores, explorar 

e reparar rupturas na aliança, quando elas ocorrem, pode ser um importante elemento que 

contribui para resultados positivos no tratamento. 

Na meta-análise realizada por Safran, Muran e Eubanks-Carter (2010), os resultados 

indicaram que supervisão ou treinamento de resolução de rupturas conduz para pequenas, 

mas, estatisticamente, significativas, melhoras do cliente em relação a tratamento por 

terapeutas que não receberam o mesmo treinamento. Portanto, a presença de episódios de 

reparação na ruptura em todo o curso do tratamento está positivamente relatada para o sucesso 

da psicoterapia. Assim, é importante que os terapeutas estejam sintonizados com as rupturas 

no relacionamento e tomem a iniciativa de investigar o que está aparecendo durante as 

rupturas e reparem-nas. 

Por fim, Safran, Muran e Eubanks-Carter (2010) enfatizam que, quando a ruptura 

ocorre, é importante o terapeuta responder de um modo empático e não defensivo e aceitar a 

responsabilidade da sua contribuição para a interação, como oposto da reprovação do paciente 

para mal entendido ou distorção. 
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De acordo com Peuker et al (2009), focalizar a pesquisa no estabelecimento da relação 

terapêutica e reparação de rupturas pode constituir uma linha de investigação promissora. Tais 

investigações podem ser úteis para melhorar a efetividade e a eficácia da psicoterapia e 

reduzir as taxas de abandono, pois a ruptura da relação terapêutica pode desempenhar papel 

decisivo no abandono da terapia. Neste sentido, a detalhada análise das interações cliente-

terapeuta pode prover conhecimentos específicos sobre o estabelecimento e a reparação de 

rupturas na relação terapêutica (Muran, Segal, Samstag & Crawford, 1994; Oliveira, Nunes, 

Fernández-Alvarez e Garcia (2006).  

Summers e Barber (2003) realizaram um levantamento bibliográfico dos trabalhos que 

visaram estudar o treinamento das habilidades necessárias do terapeuta para o 

desenvolvimento de uma boa aliança terapêutica. Eles encontraram que (1) a capacidade de 

desenvolver uma boa aliança terapêutica é uma habilidade que pode ser desenvolvida durante 

o treino e pode melhorar por meio da aquisição de habilidades específicas, maior experiência 

clínica e realização de conceituações de casos mais complexas; (2) psicólogos tornam-se mais 

focados na aliança terapêutica com o aumento da experiência clínica; (3) há determinados 

aspectos da aliança terapêutica, como o estabelecimento de metas e tarefas, que são mais 

facilmente aprendidas do que outros, como a criação de vínculo; e (4) há fatores pré-

existentes no terapeuta que afetam sua capacidade de desenvolver uma boa aliança terapêutica 

com o cliente. 

Ao considerar a importância de estudos que apresentem evidências empíricas dos 

efeitos da relação terapêutica, acredita-se que os comportamentos que favorecem essa relação 

precisam ser identificados e analisados, possibilitando, assim, o desenvolvimento de 

pesquisas na área clínica que favoreça mais eficácia no processo de psicoterapia. 

Considerando essas possibilidades, o presente trabalho tem o objetivo de mensurar a 

frequência das categorias de comportamentos da terapeuta e da cliente em interação nas 

sessões iniciais, as quais possam exercer funções de favorecer a relação terapêutica. É 

importante destacar que não está entre os objetivos desse trabalho, neste momento, coletar 

evidências de que os comportamentos categorizados de fato favorecem ou não a relação 

terapêutica, mas contribuir para aumentar a objetividade dessas categorias apontadas pela 

literatura como importantes para a relação terapêutica.  

Por fim, sendo a relação terapêutica, conforme descrita por Beitman, Goldfried e 

Norcross (1989), a interação de mútua influência entre as qualidades pessoais do terapeuta e 

as do cliente, percebe-se o desafio em estudá-la, empiricamente, uma vez que ela está sob 



51 
 

 

influência de variáveis pessoais do terapeuta e do cliente em interação. Porém, espera-se que 

esta complexidade não seja vista apenas como uma dificuldade, mas como uma motivação 

para o desenvolvimento de novas pesquisas que contribuam para os estudos sobre a relação 

terapêutica. 

3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral 

Identificar, empiricamente, a ocorrência de comportamentos da terapeuta e da cliente em sessões 

iniciais de terapia, filmadas em vídeo, e analisar os possíveis efeitos desses comportamentos para 

o estabelecimento da relação terapêutica.  

 

3.2 Objetivos específicos 

• Identificar os principais comportamentos de terapeutas que são citados pela literatura 

científica como favorecedores da relação terapêutica; 

• Categorizar os comportamentos da terapeuta e da cliente e analisar esses comportamentos 

em situação natural, fazendo uso de uma metodologia descritiva; 

• Discutir as possíveis relações entre os comportamentos da cliente e da terapeuta no que se 

refere ao estabelecimento da relação terapêutica;  

• Obter índices satisfatórios de concordância das categorizações.  

 

4 MÉTODO 

 

4.1 Participantes 

 

4.1.1 Participantes diretos da pesquisa 

 

- Uma terapeuta, estudante de pós-graduação, pesquisadora, que conduziu seus atendimentos 

sob supervisão com base na Análise do Comportamento.   

- Uma cliente, com 38 anos de idade, casada, com formação em psicologia, mas trabalha 

como funcionária pública de uma universidade (secretária). A cliente recebeu diagnóstico de 

depressão. Além disso, ela já estava em tratamento farmacológico e foi indicada pelo 

psiquiatra para fazer psicoterapia, apresentando queixa de ansiedade, tristeza e dificuldade de 

relacionamento interpessoal.   
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- A terapeuta e sua respectiva cliente tiveram seus atendimentos filmados no Laboratório de 

Terapia Comportamental do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de São 

Paulo (USP), no sistema de terapia individual. Dessa forma, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, conforme os procedimentos éticos da Resolução 196/96.  

4.1.2 Participantes indiretos da pesquisa 

 

A pesquisadora, discente, do Programa de Pós-graduação em psicologia Experimental, 

com formação em psicologia e experiência na área clínica. 

Duas observadoras independentes, uma que participou das verificações de 

concordância das categorizações dos comportamentos verbais vocais, que também se tratou 

de uma pesquisadora com formação em psicologia, e outra que participou das verificações de 

concordância das categorizações dos comportamentos verbais não vocais.  Esta observadora 

tratou-se de uma psicóloga com cinco anos de experiência clínica na abordagem cognitiva 

comportamental.   

 

4.2 Instrumentos e materiais  

 

Os meios utilizados para a realização da pesquisa foram: 

- Revisão da literatura específica sobre o assunto; 

- Entrevistas com a terapeuta selecionada do Departamento de Psicologia Clínica da USP para 

esclarecimentos sobre os objetivos e os procedimentos éticos da pesquisa;  

- Entrevistas com uma das coordenadoras do Laboratório de Terapia Comportamental do 

Departamento de Psicologia Clínica da USP para ciência e autorização para a utilização dos 

vídeos de atendimento psicológico, como consta na carta em anexo; 

- Entrevista com a supervisora da terapeuta do Laboratório de Terapia Comportamental do 

Departamento de Psicologia Clínica da USP para ciência e autorização para a utilização dos 

vídeos de atendimento psicológico;  

- Documentos contendo os termos de consentimentos livres e esclarecidos (Anexos B, C, D e 

E); 

- Cinco sessões de terapia, registradas por meio de gravação em vídeo;  

- Aparelho de DVD; 

- Televisão; 

- Computador para registro das categorias identificadas e selecionadas; 
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- Softwares Microsoft Word e Excel; 

- Software SPSS Statistics versão 20 para Macintosh; 

-Transcrições das cinco sessões terapêuticas gravadas no Laboratório de Terapia 

Comportamental da USP;  

- CD utilizado para o treino de observadores do Sistema Multidimensional de Categorização 

de Comportamentos da Interação Terapêutica (SMCCIT).  

 

4.3 Procedimentos 

4.3.1 Aspectos éticos: 

 

Em relação aos aspectos éticos, cabe ressaltar que, para a utilização das gravações das 

sessões de atendimento psicológico, a terapeuta, a supervisora da terapeuta e uma das 

coordenadoras do Laboratório de Terapia Comportamental do IPUSP ficaram esclarecidas 

sobre o objetivo da pesquisa e, após aceitarem participar, forneceram seus consentimentos 

livres e esclarecidos (Anexos B, C, D e E). Cabe destacar, também, que a identidade dos 

participantes será resguardada e que todo cuidado foi tomado a fim de não comprometer a 

intimidade e a confidencialidade dos envolvidos na pesquisa. 

As observadoras independentes que participaram do teste de concordância têm 

formação em psicologia, portanto, acredita-se já estarem comprometidas com as questões 

éticas as quais garantem o sigilo das informações.  

A pesquisa recebeu parecer favorável do Comitê de Ética do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (IPUSP) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) que concedeu à pesquisadora uma bolsa de mestrado para 

desenvolvimento da dissertação. 

A supervisora desses atendimentos forneceu também, por escrito, a sua autorização 

conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C).  

É importante esclarecer que a cliente já havia dado o seu consentimento livre 

esclarecido no início do atendimento, o que é um pré-requisito do Laboratório de Terapia 

Comportamental.  A cliente foi informada, antes da gravação dos seus atendimentos, sobre a 

possível utilização do material gravado, pois é uma norma do laboratório que o cliente 

autorize a gravação dos atendimentos para fins de pesquisa (ver, em anexo E, uma cópia da 

declaração padrão do Laboratório de Terapia Comportamental do Departamento de Psicologia 
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Clínica da USP). Por este motivo, a cliente não foi informada novamente sobre a pesquisa em 

questão. 

Portanto, a pesquisa está sendo efetuada a partir das gravações das sessões de 

psicoterapia, as quais foram autorizadas por todos os envolvidos.  

Dessa forma, os dados referentes às pessoas filmadas foram coletados no Laboratório 

de Terapia Comportamental do Instituto de Psicologia Clínica da USP. As sessões foram 

registradas em vídeo por meio de uma filmadora posicionada no teto da sala. 

4.3.2 Critérios de escolha dos participantes 
 

Foi selecionada uma terapeuta comportamental, estudante de pós-graduação que se 

encontrava sobre supervisão no Laboratório de Terapia Comportamental do Departamento de 

Psicologia Clínica da USP, uma vez que essa terapeuta já teve os seus atendimentos gravados. 

Acredita-se que isso diminui as chances de qualquer influência nessa pesquisa sobre os seus 

comportamentos envolvidos no estabelecimento da relação terapêutica.   

Os critérios para escolha das sessões foram, primeiramente, em função da 

disponibilidade de material do Laboratório de Terapia Comportamental da USP. Optou-se por 

paciente adulta que foi atendida na abordagem comportamental, proposta teórica que 

fundamenta a escrita deste trabalho. 

 Além disso, as sessões foram selecionadas por apresentarem boa qualidade de 

filmagem e reprodução. Segundo esse critério, a quarta sessão foi desprezada por não possuir 

gravação com boa qualidade de imagem e reprodução.  

Dessa forma, as sessões primeira, segunda, terceira, quinta e sexta da terapia foram 

selecionadas para a realização desta pesquisa. Para melhor compreensão durante a leitura do 

trabalho, as sessões serão referidas como as cinco iniciais, portanto, primeira, segunda, 

terceira, quarta e quinta sessões. Optou-se pelas cinco iniciais, uma vez que, conforme a 

literatura, estas são fundamentais para o estabelecimento da relação terapêutica.   

 

4.3.3 Coleta e análise dos dados 

 

No presente estudo, o procedimento de registro do comportamento verbal vocal e o do 

verbal não vocal consistiram das gravações em vídeo realizadas durante os atendimentos 

conduzidos por uma psicoterapeuta comportamental, sob supervisão, no IPUSP. Portanto, os 



55 
 

 

comportamentos da cliente e da terapeuta foram observados em situação natural de terapia, 

por meio de registros em vídeo. 

As sessões tinham uma duração média de 50 minutos e ocorriam uma vez por semana.  

Diante dos objetivos desse estudo, este tratou de uma pesquisa descritiva uma vez que 

visou observar, registrar e analisar a ocorrência das categorias de comportamentos da 

terapeuta e da cliente, as quais, em interação, podem influenciar o estabelecimento da relação 

terapêutica.  

Para identificação das categorias, foi utilizado o SMCCIT, o qual foi desenvolvido 

para ser empregado em pesquisas de processo. Este sistema foi produzido a partir dos 

principais estudos sobre este tipo de categorização encontrado na literatura da área.    

Para uma melhor compreensão do trabalho, seguem, abaixo, as etapas em que a 

pesquisa foi dividida para a coleta e análise dos dados:  

 

- Primeira etapa: 

Os vídeos das sessões de atendimento psicológico foram reproduzidos em um aparelho 

de DVD e televisão. Em seguida, foi realizada uma transcrição minuciosa de todas as 

verbalizações da terapeuta e da cliente através da reprodução das cenas e registro em planilhas 

do Excel. Portanto, todas as sessões foram transcritas e impressas para a categorização. 

 

- Segunda etapa: 

Foi utilizado o CD de treino dos observadores do SMCCIT. A pesquisadora fez esse 

treino para, posteriormente, realizar a categorização das sessões. 

 

- Terceira etapa: 

Os comportamentos verbais vocais e verbais não vocais da terapeuta e da cliente 

foram categorizados segundo as categorias do SMCCIT.  Como já foi relatado, esse sistema é 

composto por três eixos de categorização e quatro qualificadores, portanto foi utilizado para 

esse trabalho o Eixo I que envolve as categorias de comportamento verbal vocal e não vocal. 

Para a categorização, foram utilizadas as categorias originais sem a realização de adaptações. 

Para melhor compreensão durante a leitura desse trabalho recomenda-se ler o anexo A em que 

constam as definições das categorias utilizadas para categorização.  

 

- Quarta etapa: 
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As observadoras independentes também fizeram o treino do SMCCIT, antes da 

avaliação de concordância. Cabe ressaltar que a observadora independente que participou da 

concordância dos comportamentos verbais vocais, além de ter feito esse treino, também 

transcreveu antes da categorização todas as sessões analisadas pela pesquisadora uma vez que 

essa observadora também desenvolveu uma pesquisa sobre o mesmo caso. 

 

- Quinta etapa: 

Para a avaliação da concordância, os dados da pesquisadora e da observadora 

independente dos comportamentos verbais vocais foram organizados conforme instrução de 

um estatístico. Esta organização consistiu numa sistematização através de um banco de dados 

no Excel para organização do eixo de análise.  

 

- Sexta etapa: 

 A avaliação de concordância do comportamento verbal vocal foi feita com as sessões 

primeira, terceira e quinta da observadora independente.  

 Para avaliação da concordância dos comportamentos verbais não vocais foram 

utilizados dez minutos de cada sessão.  

 

- Sétima etapa:  

As sessões analisadas, nesta pesquisa, foram categorizadas de acordo com o SMCCIT 

e os dados foram analisados a partir da literatura. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

que se utilizaram duas principais fontes de produção científica na Análise do Comportamento 

no Brasil: Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva e coleção Sobre 

Comportamento e Cognição. Utilizaram-se, também, outras bases de dados encontradas em 

Web sites, artigos das revistas Psychotherapy e Journal of Clinical Psychology, livros, teses, 

dissertações sobre o assunto entre outros.  

 Portanto, a análise dos dados foi embasada em trabalhos como: Baptistussi (2001); 

Barbosa (2007); Cordova e Kohlenberg (1994); Garfield (1995); Juliani, Garcia, Neto, 

Massabki e Arndt (2011); Kameyama (2012); Kohlenberg e Tsai (1987); Kohlenberg e Tsai 

(2001); Oshiro (2011); Marinotti (2000); Meyer (2009); Meyer (2001); Meyer e Vermes 

(2001); Norcross, 2010; Norcross, 2011; Norcrross & Lambert, 2010; Oliveira (2002); Prado 

e Meyer (2004); Rangé (1995); Sadi (2011); Shinohara (2000); Silva (2012); Silveira (2009); 

Vandenberghe e Pereira (2005); Velasco e Cirino (2002); Veríssimo (2007); Vieira, Elias e 
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Brito (2007); Wielenska (2002); Zamignani (2001); Zamignani (2007) entre outros. Dessa 

forma, foi realizada uma revisão da literatura científica sobre o assunto para auxiliar na 

análise dos comportamentos da terapeuta em interação com a cliente que, possivelmente, 

exercem função de favorecer a relação terapêutica. 

Portanto, diante da análise da literatura sobre o assunto, uma das questões que 

surgiram foi será que uma categorização, através do SMCCIT, permitirá demonstrar todos os 

comportamentos da terapeuta e da cliente apresentados nas sessões inicias que são favoráveis 

para a relação terapêutica?  Esta é a questão de investigação formulada que propiciou o 

levantamento de novos dados para a presente pesquisa como consta nos resultados. 

4.3.4 Índice Kappa  - Concordância entre os observadores 

 

Foi realizado o teste de concordância entre observadores. Uma juíza participou da 

concordância dos comportamentos verbais vocais da cliente e da terapeuta a partir das 

transcrições das sessões que foram gravadas em áudio. Essa juíza tratou-se de uma psicóloga 

e pesquisadora, a qual estava desenvolvendo uma pesquisa de mestrado sobre categorização 

de sessões de terapia com o mesmo caso utilizado nessa pesquisa.  

 Para a concordância dos comportamentos verbais não vocais, participou outra juíza 

também com formação em psicologia.  

Existem diversos índices de concordância, porém Meyer (2009) ressalta que Ary e 

Suen (1989) recomendam o coeficiente Kappa como um índice mais confiável, uma vez que 

ele desconta as concordâncias esperadas devido ao acaso e pode acomodar eventos 

envolvendo dois ou mais observadores.  

Dessa forma, o índice de concordância utilizado, neste estudo, foi o coeficiente Kappa.  

Zamignani (2007) afirma que o coeficiente Kappa “considera como satisfatório um índice 

próximo ou superior a 0,60” (p. 112). 

Foi calculado o índice Kappa, por um estatístico, utilizando o software SPSS Statistics 

versão 20 para Macintosh. A fórmula do Kappa  é: : , 

em que Po é a proporção de concordância observada e Pe é a proporção esperada de 

concordância ao acaso. O numerador da equação é a diferença entre a concordância real 

entre observadores e a concordância ao acaso esperada, e o denominador indica a diferença 
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total possível entre a concordância entre observadores e a concordância ao acaso esperada 

(Zamignani, 2007).  

 Portanto, nesse trabalho, o teste de concordância entre observadores obteve 

satisfatórios os coeficientes Kappa para as categorias da terapeuta e da cliente como pode ser 

observado nos resultados dessa pesquisa.  

Para Kazdin (1982), as pesquisas sobre categorização de comportamentos da interação 

terapêutica, geralmente, contam com a realização de testes de concordância para aumentar a 

validade interna do estudo. Segundo o mesmo autor, a concordância entre observadores 

refere-se ao quanto os observadores concordam em seu registro do comportamento, o que 

faz parte dos critérios para o aumento da validade interna de um estudo, isto é, ajudam a dar 

confiabilidade quanto à ocorrência dos fenômenos descritos no estudo através da 

participação de mais de um observador (Ex: Meyer, 2009).   

Além disso, conforme Fagundes (1999), o cálculo de concordância, quanto às 

ocorrências dos comportamentos, permite identificar quais deles estão fornecendo mais 

dificuldades para os observadores, seja por serem pouco frequentes ou por terem sido mal 

definidos ou, ainda, porque são pouco notáveis. 

Nos casos das pesquisas de processo, Busch, Callaghan, Kanter, Baruch e Weeks 

(2010) enfatizam que terapeuta e pessoas familiarizadas com o caso seriam observadores com 

um conhecimento privilegiado do mesmo. Por isso, os autores sugerem que os estudos, para 

demonstrar a concordância e a possibilidade de reproduzir o método de categorização por 

outros pesquisadores, sejam realizados por pessoas que não estejam familiarizadas com o 

caso. Nesta pesquisa, a autora, além de não ser terapeuta do caso, também não participou de 

supervisões sobre o mesmo e, portanto, não tem familiaridade com o caso, o que pode 

contribuir para a validade da pesquisa. 

Busch et al (2010), sugerem também que os observadores independentes realizem o 

mesmo treino utilizado pelo pesquisador para a coleta de dados, recebam explicações 

detalhadas sobre o caso e façam, em dupla, as categorizações. Esses autores avaliaram que as 

categorizações realizadas em dupla, a partir desses critérios, produzem maior índice de 

concordância do que aquelas realizadas com um observador sozinho, e que os pares de 

observadores com mais experiência clínica produziram concordância maior do que os pares 

que tinham algum observador inexperiente. 

 Então, nesta pesquisa, quando foram obtidos índices aceitáveis de concordância, a 

identificação das categorias foi considerada confiável. Sendo assim, acredita-se que os 
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comportamentos observados e categorizados poderão ser ensinados, treinados e aperfeiçoados 

para terapeutas interessados no assunto.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Concordância  

 

A Tabela 1 apresenta os índices Kappa de todas as sessões para os dados da terapeuta 

e da cliente, juntas, e delas separadamente. A tabela apresenta, também, o índice Kappa de 

cada sessão selecionada (primeira, terceira e quarta) dos dados da terapeuta e da cliente, 

juntas, e delas separadamente.   

 

Tabela 1 - Índice Kappa geral para as três sessões selecionadas e em cada sessão (primeira, terceira e 

quarta).  

 

           Kappa Cliente e               
Terapeuta 

Terapeuta Cliente 

Todas as sessões 0,92 0,91 0,89 

Primeira sessão 0,88 0,90 0,82 

Terceira sessão 0,94 0,92 0,93 

Quarta sessão 0,92 0,91 0,90 

 

Como visto na tabela acima, os índices Kappa mostraram-se satisfatórios, uma vez que 

este coeficiente considera um bom índice aquele próximo ou superior a 0,60 (Zamignani, 

2007). Portanto, nesta pesquisa, os índices Kappa foram superiores ao considerado um bom 

índice, ou seja, o índice Kappa de concordância para as categorias de comportamentos verbais 

vocais da cliente e da terapeuta, juntas, nas três sessões selecionadas foi de 0,92. Esse índice 

foi de 0,91 para as categorias da terapeuta e 0,89 para as categorias da cliente.  

Segue abaixo, também, a tabela 2, referente à concordância dos comportamentos 

verbais não vocais da terapeuta e da cliente.  

 

Tabela 2 - Índice Kappa dos comportamentos verbais não vocais para os dados da terapeuta e da 

cliente.  

 

 Terapeuta Cliente 

Kappa 0,71 0,79 
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 Como pode ser observado, na tabela 2, os índices Kappa dos comportamentos verbais 

não vocais da terapeuta e da cliente também se mostraram satisfatórios. No entanto, esses 

índices foram menores se comparados aos dos comportamentos verbais vocais. Acredita-se 

que essas diferenças se devam ao fato de a observadora independente, dos comportamentos 

verbais vocais, ter experiência em pesquisas de categorização.    

A concordância entre observadores é importante para a pesquisa segundo Kazdin 

(1992), pois, garante a consistência entre os observadores, diminui os possíveis vieses do 

observador e aponta para uma boa operacionalização dos comportamentos de interesse.  

 

5.2 Frequência  

 

É importante destacar que a análise da frequência dos comportamentos tem como 

principal objetivo evidenciar os padrões de resposta do cliente e do terapeuta durante o processo 

terapêutico (Xavier, 2011).  

Oshiro  (2011) e  Sadi, (2011) apontam que é relevante comparar duas dimensões dos 

comportamentos de terapeuta e cliente: a frequência, como uma dimensão mais utilizada e 

consolidada por pesquisas experimentais e a duração da categoria, medida de maneira indireta 

pelo número de palavras contidas em uma verbalização.  

Segundo Zamignani (2007) e Zamignani e Meyer (2007), utilizar exclusivamente a 

frequência colocaria, em um mesmo nível de comparação, dois tipos de categorias, por 

exemplo, Facilitação que é tipicamente representada por verbalizações mínimas do tipo 

“hum-hum”, “sei”, enquanto as categorias Relato ou Interpretação podem ser constituídas 

por longos períodos de verbalização. Dessa maneira, eles consideram que utilizar duas 

dimensões para medir as categorias elimina-se o risco de subdimensionar uma categoria como 

a Interpretação, caso optasse apenas pela frequência, ou superdimensionar uma categoria 

como a Facilitação.  

No entanto, na presente pesquisa, considerando o objetivo de analisar empiricamente a 

ocorrência dos comportamentos da terapeuta e da cliente apresentados nas sessões iniciais e 

analisar os efeitos desses comportamentos para a relação terapêutica, acredita-se que a 

utilização apenas da frequência de tais comportamentos seja suficiente, ou seja, a alta 

frequência de Facilitação no início da terapia, por exemplo, parece fundamental para a 

terapeuta sinalizar para a cliente que está acompanhando sua fala com atenção e 

envolvimento, o que parece ser um dos fatores importantes para o estabelecimento da relação 

terapêutica.  
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Os dados apresentados, aqui, foram obtidos através da análise de cinco sessões de 

terapia. As falas da terapeuta e da cliente foram categorizadas e foram analisadas 1.933 

verbalizações da terapeuta e 1942 verbalizações da cliente, totalizando 3.875 verbalizações da 

interação entre terapeuta e cliente. 

Os resultados serão apresentados, primeiramente, através dos dados gerais obtidos da 

categorização das cinco sessões pelo SMCCIT e, posteriormente, serão apresentados os dados 

da categorização de cada sessão.    

5.2.1 Distribuição das categorias dos comportamentos verbais vocais da terapeuta e da 
cliente em frequência absoluta e em percentuais no total das cinco sessões categorizadas 

 

A figura 1 apresenta o gráfico com a distribuição das frequências de ocorrências das 

categorias verbais vocais da cliente e da terapeuta em valor absoluto ao longo das cinco 

sessões: 

 

 

 

Figura 1 - Frequência absoluta das categorias da cliente e da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica no total das 
cinco sessões.  

 

A figura 2 apresenta o gráfico com a distribuição das frequências de ocorrências das 

categorias da cliente e da terapeuta, em percentuais, ao longo das cinco sessões: 
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Figura 2 - Frequência relativa em percentuais das categorias da cliente e da terapeuta do 
Sistema Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica no 
total das cinco sessões.  

 

É importante destacar que as categorias da terapeuta Reprovação e Terapeuta 

Permanece em Silêncio, categorias incluídas no Eixo I do SMCCIT, não ocorreram ao longo 

das sessões categorizadas e, por isso, não apareceram nas figuras 1 e 2.  

Acredita-se que a não ocorrência dessas categorias se deva às características do caso 

analisado, uma vez que os comportamentos da cliente pareceram, para a pesquisadora, 

provocar emoções negativas na terapeuta. Diante disso, a hipótese sugerida é que a terapeuta, 

ao perceber as características da cliente de apresentar relatos muito longos, superficiais, cheio 

de detalhes e, na maioria das vezes, sobre terceiros, o que dava a sensação de tentar controlar 

o assunto discutido em sessão, procurou, nas sessões iniciais, evitar intervenções que 

funcionassem como estímulo aversivo como Reprovação.   

Além dessas características, foi possível observar que a cliente apresentou, durante a 

terapia, certa insistência em continuar a falar na sessão, mesmo após o terapeuta sinalizar o 

seu término. Diante disso, pode-se explicar, também, a não ocorrência da categoria Terapeuta 

Permanece em Silêncio, pois, diante desse contexto, a terapeuta, ao permanecer em silêncio, 
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poderia reforçar o comportamento da cliente de tentar controlar o assunto discutido na sessão 

e, assim, comprometer a relação terapêutica.  

Portanto, mesmo diante dessas características da cliente, as quais podem ter provocado 

sentimentos negativos3 na terapeuta, esta, ao invés de responder com frieza e hostilidade, 

pareceu conseguir manejar tais situações, realizando menos intervenções diretivas que 

poderiam comprometer o vínculo.   

As demais categorias do SMCCIT, como podem ser observadas nas figuras acima, 

Facilitação (FAC: 31,82%), Empatia (EMP: 24,47%) e Solicitação de Relato (SRE: 18,72%), 

foram as categorias da terapeuta com maior frequência, seguidas por Interpretação (INT: 

10,24%), Outras Vocal Terapeuta (TOU: 7,39%), Aprovação (APR: 3,72%), Solicitação de 

Reflexão (SRF: 1,86%), Informação (INF: 1,09%), Registro Insuficiente do Terapeuta (TIN: 

0,52%) e Recomendação (REC: 0,16%).   

Cabe mencionar que, dentre as categorias com maior percentual de ocorrência, 

identificadas, nessa pesquisa, Facilitação, envolve intervenções menos diretivas do que 

Empatia e Solicitação de Relato. Segundo a literatura, percentuais muito elevados ou baixos 

de Facilitação indicariam problemas na condução do caso (Kameyama, 2012). Mas, nesse 

caso, diante da predominância de Relato da cliente, acredita-se que a apresentação de 

Facilitação por parte da terapeuta favoreceu melhores resultados do que seriam produzidos 

pelo uso de outras categorias mais diretivas.  As altas porcentagens da categoria Facilitação 

pareceram ser importantes para o estabelecimento da relação terapêutica nesses momentos 

iniciais de terapia que foram analisados.   

É importante comparar esses resultados com os de outras pesquisas, dentre elas a de 

Meyer (2009), na qual essa autora criou um banco de dados após a análise e sistematização de 

626 sessões de psicoterapia de 17 pesquisas brasileiras. No banco de dados dessa autora, a 

porcentagem média ficou em torno de 12% para Facilitação, índice inferior do apresentado 

nesta pesquisa que foi de 31,82%. Acredita-se que essas diferenças se devam às características 

específicas do caso e porque, na presente pesquisa, foram analisados apenas os dados das 

sessões iniciais.   

Não será possível comparar os dados de Empatia com os seus correspondentes do 

estudo de Meyer (2009), pois, neste estudo, eles foram agrupados com outras categorias, 

como Aprovação e Reprovação. Porém, essa categoria pode ser comparada com os dados das 

pesquisas de Oshiro (2011) e Sadi (2011), como pode ser visto abaixo.  
                                                 

3 Para melhor compreensão dos sentimentos negativos que o cliente pode provocar no terapeuta ver Kameyama 
(2012).  
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A categoria Empatia (24,47%) foi mais frequente do que Solicitação de Relato 

(18,72%), o que parece indicar perspicácia por parte da terapeuta em preservar o 

relacionamento terapêutico, uma vez que a cliente demonstrava certa irritação durante o seu 

próprio relato, o que pôde ser percebido através de sua expressão facial séria. Além disso, a 

cliente parecia querer discordar da terapeuta em alguns momentos, dificultando a realização 

de algumas intervenções por parte da terapeuta. Diante disso, a prevalência da categoria 

Empatia em relação à categoria Solicitação de Relato, nessas sessões iniciais, pode ter 

contribuído para o estabelecimento da relação terapêutica. 

Portanto, nessa pesquisa, por se tratar das sessões inicias, em que a terapeuta parece 

estar preocupada com a criação da relação terapêutica, é natural que ela emita mais 

comportamentos empáticos e de facilitação, o que demonstra acolhimento, entendimento e 

envolvimento com a cliente. Esses dados estão de acordo com a literatura que afirma que o 

terapeuta deve evitar intervenções mais diretivas com clientes que emitem comportamentos 

que dificultam o andamento da terapia (Oshiro, 2011; Sadi, 2011).  

Além disso, é importante destacar que, em todas as sessões analisadas, a terapeuta 

apresentou, com frequência, comportamentos relacionados ao que se convencionaram chamar 

de humor positivo, isto é, a terapeuta apresentava falas bem humoradas relacionadas ao relato 

da cliente acompanhadas de risadas, o que pareceu positivo para o estabelecimento da relação 

terapêutica, uma vez que essas risadas eram, em geral, seguidas por risadas da cliente. Além 

disso, a terapeuta apresentou, em alguns momentos, sorrisos durante a fala da cliente, 

demonstrando envolvimento, o que, também, desencadeavam sorrisos da cliente. Portanto, o 

uso do humor pareceu ser importante para descontrair o ambiente já que a cliente apresentava-

se séria e com certo ar de irritação durante seu próprio relato. 

Acredita-se que o humor foi uma variável importante para a construção da relação 

terapêutica e da adesão da cliente ao tratamento, facilitando o desempenho dos participantes 

em momentos aversivos como, por exemplo, ter que fornecer informações de sua história de 

vida.  Além disso, segundo Wielenska (2002), o humor pode ter um impacto positivo sobre a 

terapia, possuindo funções distintas, definidas pelo contexto de sua ocorrência. 

O humor é uma das subcategorias da Empatia como pode ser conferido no anexo A 

que apresenta as categorias do SMCCIT. Portanto, por ter tido um alto percentual de 

ocorrência, pode ter contribuído para a melhora da relação terapeuta-cliente. 

Outros comportamentos da terapeuta, apresentados durante as sessões que também 

pareceram relevantes para o estabelecimento da relação terapêutica, referem-se a completar as 
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frases da cliente e, às vezes, falar simultaneamente com esta, o que pareceu demonstrar 

atenção pelo relato da cliente.  

Assim, os dados encontrados referentes à categoria Empatia, incluindo algumas de 

suas subcategorias como, “nomeação e inferência de sentimentos”, “normalizações e 

validação de sentimentos”, “exclamações”, “expressões de interesse”, “humor”, “apoio”, 

“paráfrases” e “comentários de entendimento” oferecem o contexto necessário de 

acolhimento, compreensão e interesse (Sturmey, 1996; Vermes, Kovac & Zamignani, 2007) o 

que parece ter efeito positivo no estabelecimento da relação terapêutica.  

Além disso, é importante enfatizar, também, que, durante algumas intervenções 

relacionadas à aprovação, solicitação de relato e empatia, a terapeuta aumentava, 

consideravelmente, seu tom de voz e utilizava algumas exclamações, o que pareceu funcionar 

como uma demonstração de interesse genuíno pelo que havia sido relatado pela cliente. Já 

diante de intervenções relacionadas à interpretação e recomendação, a terapeuta usava um tom 

de voz mais baixo o que parecia demonstrar cuidado e preocupação. Essas mudanças, no tom 

de voz da terapeuta, pareceram contingentes com as intervenções, o que, consequentemente, 

pode ter exercido a função de facilitar o seu relacionamento com a cliente.  

As intervenções de caráter mais interpretativo devem acontecer depois de passado o 

período inicial da terapia, após ou juntamente a intervenções que auxiliem que essas 

interpretações sejam mais bem aceitas. Isto é verdade, principalmente, com clientes que 

apresentam comportamentos que dificultam o andamento da terapia ou em situações de 

conflito ou ruptura da aliança (Conte & Brandão, 2001). Nesse caso analisado, observou-se 

que as intervenções mais diretivas não apresentaram alta porcentagem de ocorrência e 

aconteceram, juntamente, com intervenções empáticas e de facilitação. 

Cabe ressaltar, de acordo com Zamignani (2007), que as respostas de acolhimento e 

compreensão, sozinhas, mesmo nestes momentos iniciais, não são suficientes para conduzir 

uma boa intervenção.  Conforme Banaco (1997), o terapeuta, além de acolher e de 

compreender, deve demonstrar seu entendimento sobre as relações descritas pelo cliente e 

mostrar que dispõe de meios para ajudá-lo. Dessa forma, para Zamignani, (2007), tal 

habilidade pode envolver a emissão de algum tipo de resposta de “interpretação” ou 

“informação” por parte do terapeuta já nas sessões iniciais.  

Dessa forma, como pode ser observado nas figuras 1 e 2, a categoria Interpretação teve 

ocorrência de 10,24%, e, de acordo com Zamignani (2007), Interpretação, Solicitação de 

Reflexão, Recomendação e Aprovação são categorias que produzem mudança no processo 
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terapêutico. Nessa pesquisa, a categoria Solicitação de Reflexão (SRF: 1,86%) não teve alta 

porcentagem de ocorrência, o que se acredita ser devido à categorização, aqui, ter sido 

realizada com as sessões iniciais, momento em que o terapeuta, geralmente, apresenta 

intervenções menos diretivas.   

Na pesquisa de Meyer (2009), com relação às categorias que estão relacionadas a 

intervenções mais diretivas, como Aprovação, Recomendação e Informação, a frequência 

média percentual foi de 8,3% para Aprovação, 10% para Recomendação e 9,7% para 

Informação, índices esses superiores aos do presente trabalho que foram de 3,72 % para 

Aprovação, 0,16 % para Recomendação e 1,09% para Informação. Acredita-se que os 

prováveis motivos para essas diferenças estejam relacionados ao fato de, na presente pesquisa, 

essas frequências foram medidas apenas nas sessões iniciais. Estas exigem mais cautela por 

parte do terapeuta no que se refere às intervenções mais diretivas, já que nelas o terapeuta, 

geralmente, está preocupado com o estabelecimento da relação terapêutica. 

É interessante comparar, também, os resultados dessa pesquisa, apresentados nas figuras 

1 e 2, com os das pesquisas de Oshiro (2011) e Sadi (2011) que tiveram resultados 

semelhantes aos deste estudo. O trabalho de Oshiro (2011) teve como objetivo a avaliação dos 

efeitos de introdução e retirada das intervenções da FAP sobre algumas categorias criadas 

pela pesquisadora, a partir de CCRs que estariam dificultando o andamento da terapia, com 

dois clientes considerados difíceis. A pesquisa dessa autora contou com dois participantes 

com problemas de relacionamento interpessoal e usou o SMCCIT e Escala de Classificação 

da Psicoterapia Analítica Funcional (FAPRS) como instrumentos. 

No trabalho de Oshiro (2011), as categorias da terapeuta de maior frequência para 

ambos os clientes, tal como na presente pesquisa, foram as de Facilitação (37,82% e 32,26%), 

Empatia (20,23% e 19,69 %) e Solicitação de Relato (24,22% e 25,05%), seguidas por 

Solicitação de Reflexão (8,97% e 7,91%), Interpretação (5,16% e 5,60%), Aprovação (5,41% 

e 1,86%). As categorias, com menor frequência, foram Informação (0,79% e 1,90%), 

Recomendação (0,24% e 1,66%). E a categoria Reprovação também não apareceu para um 

dos participantes e para o outro a porcentagem foi baixa, ou seja, 0,19%. Diante disso, é 

importante destacar que a baixa frequência dessas três categorias é bastante parecida com as 

da presente pesquisa, cujas incidências podem ser observadas nas figuras 1 e 2. Os prováveis 

motivos para essas semelhanças parecem ser a preocupação com o estabelecimento da relação 

terapêutica, uma vez que, na pesquisa de Oshiro (2011), os participantes se tratavam de 

clientes com problemas de relacionamento interpessoal, ou seja, clientes considerados 
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difíceis. Da mesma forma, nas sessões iniciais de uma terapia, como as estudadas na presente 

pesquisa e, neste caso, é comum que o terapeuta apresente menos intervenções diretivas como 

Informação, Recomendação e Reprovação.  

A pesquisa de Sadi (2011), que também apresentou resultados semelhantes ao dessa 

pesquisa, teve como objetivo identificar as variáveis que estão relacionadas ao abandono da 

terapia por parte de um paciente que tinha Transtorno de Personalidade Borderline. Nessa 

pesquisa, a autora analisou 13 sessões gravadas em áudio, as quais foram transcritas e 

categorizadas segundo o SMCCIT. As categorias de maior ocorrência, encontradas na pesquisa 

dessa autora, foram: Facilitação (FAC: 41%), Solicitação de Relato (SRE: 16%) e Empatia 

(EMP: 15,7%), índices semelhantes aos encontrados na presente pesquisa. As demais 

categorias tiveram as seguintes porcentagens de ocorrência: Interpretação (INT: 7%), 

Aprovação (APR: 7,6%), Informação (INF: 5%) e Outras verbalizações do terapeuta (TOU: 

4%). As categorias de menor ocorrência foram: Solicitação de reflexão (SRF: 2,5%), 

Recomendação (REC: 1,2%) e Reprovação (REP: 0,8%). Portanto, no trabalho de Sadi 

(2011), a terapeuta também apresentou baixos índices de Recomendação, Reprovação e 

Informação. Portanto, acredita-se que essas semelhanças estejam relacionadas aos mesmos 

motivos citados no parágrafo acima.  

No que se refere à ocorrência das categorias da cliente, as quais foram observadas na 

presente pesquisa, a categoria de maior ocorrência foi Relato representando 61,98 % do total 

de categorias emitidas, seguida das categorias Concordância (COM - 22,36%), Relações 

(CER - 8,40%), Outras Vocal Cliente (COU - 3,81%). As categorias com menor frequência 

foram: Oposição (OPO -1,85%), Melhora (MEL - 0,77%), Solicitação (SOL - 0,36%), Metas 

(MET - 0,31%), Cliente Silêncio (CSL - 0,15%) e Insuficiente Cliente (CIN - 0,05%).     

É importante destacar, novamente, que a cliente parecia tentar controlar o assunto 

discutido na sessão, o que pôde ser percebido pelo alto percentual da categoria Relato e pelas 

suas atitudes de tentar interromper a fala da terapeuta.  Diante disso, a terapeuta, na maioria 

das vezes, ao contrário de agir com hostilidade, cedia a palavra para a cliente para só, 

posteriormente, continuar a intervenção. Entretanto, houve alguns momentos em que a 

terapeuta também tentou interromper a cliente ao falar simultaneamente com esta, porém isso 

aconteceu em situações em que esta fala estava relacionada a intervenções empáticas e de 

facilitação, o que provavelmente não prejudicou a relação terapêutica.  

Aparentemente, o motivo pelo qual categorias como: Oposição, Melhora, Solicitação e 

Metas tiveram as menores incidências é, novamente, devido às sessões analisadas serem as 
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iniciais da terapia, ocasião essa em que é menos provável que o cliente emita comportamentos 

de Oposição, pois o terapeuta, geralmente, se esforça para  emitir comportamentos de 

acolhimento, atitudes essas que são contrárias àquelas que podem desencadear oposição. 

 A categoria Melhora também parece ocorrer menos nessas sessões iniciais, uma vez 

que ainda pode ser muito recente para a cliente emitir esses comportamentos, assim como as 

categorias Solicitação e Metas que, geralmente, tendem a ser emitidas no decorrer das 

sessões. As categorias Metas e Melhoras, que tiveram uma baixa frequência nessa pesquisa, 

também foram pouco frequentes nos trabalhos de Oshiro (2011) e de Sadi (2011). 

 Na pesquisa de Sadi (2011), observou-se que a categoria da cliente que ocorreu com 

maior frequência, também, foi a categoria Relato com 69%, índice semelhante ao desta 

pesquisa. Já a segunda categoria, com maior ocorrência na pesquisa de Sadi (2011), foi 

Estabelecimento de Relações que teve ocorrência relativa de 17,7%. As demais categorias 

tiveram uma frequência relativamente baixa: Concordância com 3,6%, Solicitação e Outras 

vocalizações do cliente com 3,2%, Oposição com 2,7%, Melhora com 0,4%, Cliente 

Permanece em Silêncio com 0,1% e a categoria Cliente Formula Metas não ocorreu nenhuma 

vez.  

No trabalho de Oshiro (2011), as categorias, que tiveram maior ocorrência para os dois 

clientes participantes, também foram Relato (REL: 76,81% e 72,08%) e Relações (CER: 

11,41% e 11,01%). A categoria Oposição apresentou uma frequência de 6,56% e 6,62%. Já a 

categoria Concordância apresentou as porcentagens de 4,30% e 4,67% e as categorias de 

menor frequência foram Solicitação (SOL: 3,24% e 0,06%), Metas (MET: 0,95 % e 0,24%) e 

Melhora (MEL: 0,52%) para uma das clientes, uma vez que para outra essa categoria não 

ocorreu.  

Portanto, nos trabalhos de Sadi (2011) e Oshiro (2011), a categoria relacionada ao 

cliente mais frequente foi Relato, assim como nesta pesquisa. Já a segunda categoria mais 

frequente na pesquisa dessas autoras foi Relações que apresentou o índice de 17,7% na 

pesquisa Sadi (2011) e 11,41% e 11,01% na pesquisa de Oshiro (2011), índices esses 

superiores ao da presente pesquisa que teve uma frequência de 8,40%. Já a categoria 

Concordância teve uma ocorrência de 3,6% na pesquisa de Sadi (2011) e de 4,30% e 4,67% 

na pesquisa de Oshiro (2011), ou seja, inferiores ao desta pesquisa, que alcançou uma 

porcentagem de 22,36%.  

É possível que essa diferença se deva ao fato de que, na presente pesquisa, por se tratar 

das sessões iniciais, grande parte das ocorrências da categoria Concordância da cliente ocorre 
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em função dos comportamentos da terapeuta, inclusos na categoria Outros Vocal Terapeuta 

durante o contrato terapêutico como acerto de horário e duração das sessões. Além disso, 

outro fato que pode explicar a alta frequência de incidência da categoria Concordância da 

cliente é o seu aparecimento durante as explicações da terapeuta sobre a gravação das sessões, 

desenvolvimento da pesquisa e sobre a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. Estas informações eram, geralmente, seguidas por comportamentos de 

concordância por parte da cliente.   

Os resultados referentes à frequência de incidência das categorias dos comportamentos 

da terapeuta e da cliente poderão ser vistos, também, em cada sessão categorizada como 

mostrado abaixo.  

  

5.2.2 Distribuição das categorias verbais vocais da terapeuta e da cliente por sessão 

categorizada 

 

Após esta descrição dos dados gerais obtidos da categorização das cinco sessões 

analisadas, serão apresentados, abaixo, os resultados da categorização em percentuais, da 

terapeuta e da cliente de cada sessão pelo SMCCIT. Os dados da categorização em valor bruto 

podem ser conferidos nas figuras apresentas no anexo F ao final deste trabalho.    

A figura 3 apresenta o gráfico com a distribuição das frequências de ocorrências das 

categorias da terapeuta, em percentuais, na primeira sessão: 
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Figura 3 - Frequência relativa em percentuais das categorias da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na primeira 
sessão.  
 

Como pode se observar, na figura acima, a categoria da terapeuta que ocorreu com 

maior frequência na primeira sessão foi Facilitação, com 42,82% das ocorrências,  seguida 

das categorias Empatia e Solicitação Relato que tiveram a mesma frequência, 17,53%. 

Acredita-se que alta ocorrência dessas categorias esteja relacionada ao fato de, na primeira 

sessão, a terapeuta estar preocupada em demonstrar atenção, acolhimento e coletar dados, o 

que pode ser entendido pela alta ocorrência de Facilitação, Empatia  e Solicitação de Relato 

respectivamente. 

É importante destacar que, desde o início da terapia, a terapeuta permaneceu 

simpática, atenciosa e acolhedora durante a coleta de dados, ou seja, a categoria da terapeuta 

de Solicitação de relato aconteceu, em geral, num contexto de acolhimento e interesse pelo 

relato da cliente. Dessa forma, a categoria Solicitação de Relato pareceu exercer não apenas a 

função de coletar informações, mas, sobretudo nesse contexto, pareceu exercer a função de 

facilitar a criação da relação terapêutica (Meyer 2009).  

 A quarta categoria que ocorreu com maior frequência foi Interpretação com 8,33 %, 

das ocorrências, seguida pelas categorias Outras Vocal Terapeuta com 4,89 %, Informação 

com 4,60% e Aprovação com 4,31% das ocorrências. As categorias Recomendação, 

Solicitação de Reflexão e Insuficiente Terapeuta não ocorreram na primeira sessão.  

É importante destacar, também, que, na primeira sessão, durante algumas das ocorrências 

da categoria Aprovação, a terapeuta aprova a cliente pelo simples fato de esta estar fazendo 
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terapia, o que é, segundo a literatura, importante para o estabelecimento da relação terapêutica 

(Follette et al.,1996). 

A figura 4 apresenta o gráfico com a distribuição das frequências de ocorrências das 

categorias da cliente, em percentuais, na primeira sessão:  

 

 

 

 

Figura 4 - Frequência relativa, em percentuais, das categorias da cliente do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na primeira 
sessão.  
 

As categorias da cliente, as quais ocorreram com maior frequência na primeira sessão, 

foram: Relato com 63,79%, Concordância com 21,45 % e Relações com 8,08 % das 

ocorrências. A alta ocorrência de Relato, na primeira sessão, pode ser entendida uma vez que 

a terapeuta apresenta um alto percentual de Facilitação, Empatia e Solicitação de relato. A alta 

ocorrência da categoria Concordância da cliente, na primeira sessão, também pode ser 

entendida pelo fato de, na primeira sessão, a terapeuta apresentar uma elevada ocorrência de 

Empatia e Outras Vocal Terapeuta, uma vez que, por se tratar da sessão inicial, a terapeuta 

apresentou muitos comportamentos empáticos e relacionados a acertos ocasionais de horário 

e/ou local da sessão, o que, consequentemente, envolve, em geral, Concordância por parte da 

cliente. 

 As demais categorias tiveram uma baixa porcentagem de ocorrência, sendo Melhora 

com 3,06 %, Metas e Outras Vocal Cliente com 1,39 %, Oposição com 0,56 %, Solicitação 

com 0,28 %. Parece que seria esperada a baixa ocorrência dessas categorias por se tratar da 
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primeira sessão, em que seria inesperado o aparecimento de muitos comportamentos de 

Melhora, Metas, Oposição e Outras Vocal Cliente.  As categorias: Insuficiente Cliente e 

Cliente Permanece em Silêncio (CSL) não ocorreram nessa sessão.  

A figura 5 apresenta o gráfico com a distribuição das frequências de ocorrências das 

categorias da terapeuta, em percentuais, na segunda sessão: 

 

 

 

Figura 5 - Frequência relativa em percentuais das categorias da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na segunda 
sessão. 
  

Na segunda sessão, assim como, na primeira, a categoria de maior ocorrência da 

terapeuta também foi Facilitação (FAC: 41,97%). As demais categorias com maior 

porcentagem de ocorrência, foram: Solicitação de relato (SRE: 21,17 %), Empatia (EMP: 

13,87), Outras Vocal Terapeuta (TOU: 10,22 %), Interpretação (INT: 5,47%) e Aprovação 

(APR: 5,11%). As categorias menos frequentes foram Recomendação e Registro Insuficiente 

com 0,73%, cada uma e Solicitação de Reflexão e Informação com 0,36%.    

Nessa sessão, a categoria Outras Vocal Terapeuta ocorreu com mais frequência do que 

nas demais sessões, pois, nessa sessão, a terapeuta informou e pediu autorização para a cliente 

para a utilização da gravação das sessões para fins de pesquisa.  

Uma questão importante observada na segunda sessão foi que terapeuta, ao falar sobre 

as questões éticas da filmagem das sessões para uso de pesquisas, a cliente sorriu relatando 

que nem se lembrava de estar sendo filmada, o que sugere que esta estava à vontade durante 

as sessões.  
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A figura 6 apresenta a distribuição das frequências de ocorrências das categorias da 

cliente, em percentuais, na segunda sessão:  

 

 

 

Figura 6 - Frequência relativa em percentuais das categorias da cliente do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na segunda 
sessão. 
  

As categorias da cliente com maior percentual de ocorrência na segunda sessão 

também foram Relato (REL: 73,36%) e Concordância (CON: 18,32%). As demais categorias 

tiveram as seguintes porcentagens de ocorrência: Outras Vocal Cliente (COU: 3,66), Relações 

(CER: 2,56%), Solicitação, Insuficiente Cliente  e Cliente Permanece em Silêncio com 0,37 

%. As categorias Oposição, Metas e Melhora não ocorreram nesta sessão.      

A figura 7 apresenta a distribuição das frequências de ocorrências das categorias da 

terapeuta, em percentuais de ocorrência, na terceira sessão: 
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Figura 7 - Frequência relativa em percentuais das categorias da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na terceira 
sessão.  
 

Nesta sessão, a terapeuta, diferentemente, das duas primeiras sessões apresentou maior 

ocorrência de Empatia (EMP: 32,02%), seguida de Facilitação (FAC: 28,09%). Como pode 

ser visto, nesta figura, Solicitação de relato (SRE: 15,52%) e Interpretação (INT: 13,36%) 

tiveram uma porcentagem de ocorrência semelhante. As demais categorias apresentaram as 

seguintes frequências: Outras Vocal Terapeuta (TOU: 5,50%), Aprovação (APR: 2,95%), 

Solicitação de Reflexão (SRF: 1,38), Registro insuficiente (TIN: 0,89%) e Informação (INF: 

0,2%). Já a categoria Recomendação não ocorreu nessa sessão.   

A figura 8 apresenta a distribuição das frequências de ocorrências das categorias da 

cliente em percentuais na terceira sessão:  
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Figura 8 - Frequência relativa em percentuais das categorias da cliente do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na terceira 
sessão.  
 

As categorias da cliente de maior ocorrência, nesta sessão, também foram Relato 

(REL: 60,12%) e Concordância (CON: 27,82%). A categoria Relações (CER: 7,39%) 

apresentou uma ocorrência semelhante à da primeira sessão. As demais categorias foram 

pouco frequentes, como pode ser observado: Outras Vocal Cliente (COU: 2,53), Oposição 

(OPO: 1,17%), Cliente Permanece em Silêncio e Melhora 0,39% e Solicitação 0,19%. As 

categorias Insuficiente Cliente e Metas não ocorreram.   

A figura 9 apresenta o gráfico com a distribuição das frequências de ocorrências das 

categorias da terapeuta, em percentuais, na quarta sessão: 
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Figura 9 - Frequência relativa em percentuais das categorias da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na quarta 
sessão.  

 

Nesta sessão, assim como na terceira, as categorias mais frequentes foram a Empatia 

(EMP: 28,02%), índice muito próximo da categoria Facilitação (FAC: 27,59%) e Solicitação 

de Relato (SRE: 21,59%). As demais categorias tiveram as seguintes porcentagens de 

ocorrência: Outras Vocal Terapeuta (TOU: 8,62%), Interpretação (INT: 7,54%), Solicitação 

de Reflexão (SRF: 2,80%), Aprovação (APR: 2,59%) e Registro Insuficiente e Informação 

com 0,43%. A categoria Recomendação, assim como na terceira sessão, também não ocorreu.   

A figura 10 apresenta o gráfico com a distribuição das frequências de ocorrências das 

categorias da cliente, em percentuais, na quarta sessão:  
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Figura 10 - Frequência relativa em percentuais das categorias da cliente do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na quarta 
sessão. 
  

Na quarta sessão, assim como na primeira e na terceira, as categorias da cliente com 

maiores porcentagens de ocorrência foram Relato (REL: 59,78%), Concordância (CON: 20,66 

%) e Relações (CER: 10,33%). As demais categorias apresentaram frequências menores como 

pode ser observado: Outras Vocal Cliente (COU: 4,84%), Oposição (OPO: 3,96%) e Melhora 

(MEL: 0,44%). Já as categorias Insuficiente Cliente, Cliente Permanece em Silêncio, Metas e 

Solicitação não ocorreram nessa sessão.  

A figura apresenta o gráfico com a distribuição das frequências de ocorrências das 

categorias da terapeuta, em percentuais, na quinta sessão: 
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Figura 11 - Frequência relativa em percentuais das categorias da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na quinta 
sessão.  
 

Assim como na terceira e na quarta sessões, as categorias mais frequentes foram a 

Empatia (EMP: 23,96%), índice muito próximo da categoria Facilitação (FAC: 23,67%) e 

Solicitação de Relato (SRE: 18,34%). As demais categorias apresentaram as seguintes 

frequências: Interpretação (INT: 15,09%), Outras Vocal Terapeuta (TOU: 8,88%), Aprovação 

(APR: 4,73 %) e Solicitação de Reflexão (SRF: 4,44%). Estas duas últimas tiveram uma 

frequência muito parecida. As categorias Registro Insuficiente, Informação e Recomendação 

apresentaram uma baixa porcentagem de ocorrência, todas com 0,30%.   

É importante mencionar que, a terapeuta, na quinta sessão, relata para a cliente que 

percebeu, pela sua expressão facial, que esta estava irritada. Esta intervenção da terapeuta 

pareceu ser importante para o estabelecimento da relação terapêutica, uma vez que, ao falar 

com a cliente sobre seu comportamento verbal não vocal, esta se mostrou sensível às suas 

expressões de sentimentos.  

Estes dados podem ser confirmados pela afirmação de Summers e Barber (2003) em 

que eles encontraram que terapeutas, que foram orientados a discutirem, abertamente, os 

comportamentos não verbais de seus clientes, melhoraram a relação terapêutica com estes 

quando comparados com díades em que os terapeutas simplesmente expressavam empatia.  

A figura 12 apresenta o gráfico com a distribuição das frequências de ocorrências das 

categorias da cliente, em percentuais, na quinta sessão:  
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Figura 12 - Frequência relativa em percentuais das categorias da cliente do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na quinta 
sessão.  
 

Na quinta sessão, assim como na primeira, terceira e quarta sessões, as categorias da 

cliente com maiores porcentagens de ocorrência foram Relato (REL: 55,72%), Concordância 

(CON: 20,53 %) e Relações (CER: 12,32%). As demais categorias apresentam as seguintes 

porcentagens de ocorrência: Outras Vocal cliente (COU: 7,04%), Oposição (OPO: 2,93%), 

Solicitação (SOL: 1,27%) e Metas (MET: 0,29%). As categorias Insuficiente Cliente, Cliente 

Permanece em Silêncio e Melhora não ocorreram nessa sessão. 

A descrição detalhada da ocorrência dos comportamentos da terapeuta e da cliente, em 

cada sessão, permitiu observar que houve uma regularidade nas frequências das categorias da 

terapeuta e da cliente nas cinco sessões analisadas. Portanto, pode-se dizer que não há 

alteração significativa nas frequências dos comportamentos verbais vocais da terapeuta e da 

cliente no decorrer das sessões iniciais.  

 

5.2.3 Distribuição das categorias dos comportamentos verbais não vocais da 

terapeuta e da cliente 

 

Na tabela 3 abaixo, são representadas as frequências relativas, totais, em valor bruto, 

dos comportamentos verbais não vocais apresentados pela terapeuta e pela cliente nas cinco 

sessões analisadas.  
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Tabela 3 – Distribuição dos totais das frequências relativas dos comportamentos verbais vocais da terapeuta e da 

cliente nas cinco sessões.  

 

               Terapeuta              Cliente 

Concordância  864 154 

Discordância  0 4 

Comando 0 0 

Gestos Outros 6 21 

 

Como observado acima, a terapeuta apresentou uma alta frequência de gestos de 

Concordância, perfazendo um total de 864 gestos durante as cinco sessões. Este dado pode ser 

considerado favorável para o estabelecimento da relação terapêutica, uma vez que a terapeuta, 

ao emitir uma alta frequência de concordância, demonstra que estava acompanhando a fala da 

cliente.  

A cliente apresentou 154 gestos de Concordância, frequência bastante inferior se 

comparada à frequência da terapeuta, o que pode ser explicado pela alta frequência de Relato 

da cliente, o que pareceu exigir mais concordância por parte da terapeuta.  

A terapeuta não apresentou nenhum gesto de Discordância relacionada à fala da 

cliente. Já a cliente apresentou quatro gestos de Discordância em relação à fala da terapeuta. 

Mas, nos momentos em que isso aconteceu, a terapeuta se mostrou flexível e empática para 

lidar com esses gestos.    

A cliente apresentou 21 Gestos Outros enquanto a terapeuta apresentou seis Gestos 

Outros. 

Os gestos de Comando não ocorreram nem pela terapeuta nem pela cliente. 

É importante mencionar que, na continuação desta pesquisa, serão realizadas 

comparações dessas categorizações dos comportamentos verbais não vocais da terapeuta e da 

cliente com as categorizações de outras pesquisas, dentre elas, o banco de dados de Meyer 

(2009) para sessões iniciais.     

Para uma melhor visualização das ocorrências dos comportamentos verbais não vocais 

da terapeuta e da cliente em cada sessão, foram construídas as seguintes tabelas: 

 

Tabela 4 – Distribuição da frequência relativa bruta dos comportamentos verbais vocais da terapeuta e da cliente 

na primeira sessão.  
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Primeira sessão                Terapeuta              Cliente 

Concordância  209 35 

Discordância  0 0 

Comando 0 0 

Gestos Outros 2 7 

 

Tabela 5 – Distribuição da frequência relativa bruta dos comportamentos verbais vocais da terapeuta e da cliente 

na segunda sessão.  

 

Segunda sessão                Terapeuta              Cliente 

Concordância  188 27 

Discordância  0 2 

Comando 0 0 

Gestos Outros 1 4 

 

Tabela 6 – Distribuição da frequência relativa bruta dos comportamentos verbais vocais da terapeuta e da cliente 

na terceira sessão.  

 

Terceira sessão                Terapeuta              Cliente                   

Concordância  185 38  

Discordância  0 0  

Comando 0 0  

Gestos Outros 1 4  

 

Tabela 7 – Distribuição da frequência relativa bruta dos comportamentos verbais vocais da terapeuta e da cliente 

na quarta sessão.  

 

Quarta sessão                Terapeuta              Cliente 

Concordância  141 31 

Discordância  0 0 

Comando 0 0 

Gestos Outros 0 3 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

Tabela 8 – Distribuição da frequência relativa bruta dos comportamentos verbais vocais da terapeuta e da cliente 

na quinta sessão.  

 

Quinta sessão                Terapeuta              Cliente 

Concordância  141 23 

Discordância  0 2 

Comando 0 0 

Gestos Outros 2 3 

 

A inspeção destas tabelas indica que a frequência de comportamentos verbais não 

vocais da terapeuta foi, significativamente, superior à da cliente. Esta diferença pode ser 

entendida, como já mencionado acima, pelo alto percentual da categoria Relato da cliente, o 

que pareceu demandar mais gestos de concordância da terapeuta como uma tentativa de 

demonstrar atenção, parecendo importante e condizente, nesses momentos iniciais, para a 

construção da relação terapêutica.  Além disso, a cliente pareceu demandar essa atenção.  

No entanto, acredita-se que, no decorrer das sessões, a terapeuta deverá saber manejar 

essa situação para não comprometer o sucesso da terapia, pois, da mesma forma que uma 

terapeuta que apresenta uma baixa frequência de gestos possa ser prejudicial para a terapia, o 

excesso deste tipo de gesto também pode vir a sê-lo. A impressão que ficou, após assistir, 

repetidamente, a estes vídeos, é que essa alta frequência foi positiva neste caso.   

Nesse sentido, Follette et al. (1996) afirmam que a primeira etapa do processo 

terapêutico consistiria em fornecer expressões gerais de apoio, pelo simples fato de o cliente 

estar em tratamento, uma vez que comparecer às sessões, por si, já pode ser bastante difícil. 

Consideram que o terapeuta já está iniciando o processo de mudança do cliente ao reforçar 

uma classe de repostas bastante ampla, que compreende a disposição do cliente em estar na 

terapia, revelar seus problemas, tentar e, às vezes, falhar e, assim mesmo, continuar 

comparecendo à terapia. Esta primeira etapa colocará terapeuta e cliente em um contexto de 

acolhimento e aceitação. Tal contexto é importante para a criação de um vínculo de 

intimidade. Todas essas condições estão bastante interligadas umas às outras. 

Dessa forma, segundo Meyer, Oshiro, Donadone, Mayer e Starling (2008), o terapeuta 

deve, portanto, ficar atento às suas próprias reações verbais não vocais, primeiro como pista 

de processos comportamentais que estão ocorrendo na sessão e, segundo, porque as suas 

reações verbais não vocais podem funcionar como fontes adicionais de controle do 

comportamento do cliente. É bastante comum que clientes respondam a alterações, até 

mesmo, sutis do comportamento não verbal do terapeuta. Um sorriso, um desvio de olhar, um 
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olhar de estranhamento podem ter consequências poderosas para o comportamento do cliente 

na sessão.   

É importante destacar também que, além dos comportamentos categorizados de acordo 

com o SMCCIT, foi possível observar, mas não mensurar, comportamentos da terapeuta 

apontados pela literatura como importantes para a relação terapêutica, são eles: a) atenção; b) 

polidez; c) simpatia; d) demonstração de respeito; e) habilidade da terapeuta para comunicar 

confiança, honestidade e confidencialidade; f) humildade; g) flexibilidade; h) disponibilidade 

pessoal; i) manter contato visual; j) maneira calorosa de interagir com a cliente; k) 

demonstração de consideração positiva; l) reações genuínas da terapeuta; m) terapeuta 

amigável; n) capacidade para apresentar autorrevelação; o) capacidade de adaptar ou adequar 

a psicoterapia para as características específicas da cliente; p) entonação da voz; q) 

demonstração de cuidado e preocupação com a cliente; r) grau com que a terapeuta é 

estimulante e humorada e s) demonstração de interesse pelo caso.  

Além disso, a literatura aponta outros aspectos do comportamento do terapeuta que 

podem influenciar a relação terapêutica, são eles: a) história pessoal; b) expectativas; c) 

preferências; d) valores, e) variáveis cognitivas; f) dimensões de personalidade; g) habilidade 

da terapeuta para propiciar um ambiente para a cliente que favoreça com que ele se sinta 

seguro e livre de ameaças e g) demonstração de confiança (terapeuta autoconfiante). 

    Dentre os comportamentos do cliente, apontados pela literatura, os quais podem 

influenciar no estabelecimento da relação terapêutica estão: a) conteúdo das falas de clientes; 

b) humor positivo (risos) do cliente mesmo diante do seu relato sobre assuntos íntimos; c) 

cooperação ativa do cliente na psicoterapia; d) respeito pelo terapeuta; e) aprovação recíproca; 

f) habilidade pra concordar sobre as metas do tratamento e g) consenso sobre as tarefas 

terapêuticas.  

    Dada a importância desses comportamentos para o estabelecimento da relação 

terapêutica, sugere-se a criação de categorias e avaliação de concordância entre observadores 

desses comportamentos para uma nova pesquisa.    

    Portanto, os resultados da terapia dependem tanto dos aspectos interpessoais do 

relacionamento terapêutico quanto dos aspectos técnicos, pois apenas o predomínio de 

aspectos técnicos tornaria a sessão pouco confortável, emocionalmente fria, impessoal e 

mecânica. Já a ocorrência apenas de respostas interpessoais removeria a natureza profissional 

(Wielenska, 2002).  
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É necessário que o terapeuta crie as condições necessárias para que um relacionamento 

de intimidade seja construído com o cliente. Para tal, o terapeuta precisa saber lidar com os 

comportamentos verbais vocais e verbais não vocais emitidos pelo cliente, pois estes geram 

efeitos no seu comportamento. Tudo isso confirma a importância de, ao estudar a relação 

terapêutica, analisar os comportamentos do terapeuta e do cliente em interação. Por exemplo, 

o terapeuta, ao responder não negativamente à hostilidade do cliente, age de forma crucial 

para estabilizar e manter a força da aliança terapêutica (Wielenska, 2002).   

 
6 CONCLUSÃO  

 

Como a relação terapêutica tem sido destaque em diversas abordagens psicoterápicas, 

a presente pesquisa pretendeu oferecer uma contribuição através da categorização dos 

comportamentos apresentados durante sessões iniciais de atendimento psicológico, momento 

do estabelecimento da relação terapêutica. 

O propósito deste trabalho foi proceder à observação relativa ao modo como os 

comportamentos da terapeuta, em interação com a cliente, operam no contexto terapêutico e 

impactam na relação terapêutica. O interesse foi descrever as subtilezas implicadas nas ações 

da interação entre terapeuta e cliente relativamente às intervenções verbais vocais e verbais 

não vocais e não fazer verificações quanto à eficácia dessas intervenções para o 

estabelecimento da relação terapêutica. Portanto, esse trabalho limitou-se à análise do 

comportamento verbal vocal e verbal não vocal, como recurso, as transcrições das sessões e 

registro da frequência desses comportamentos, analisando os seus possíveis efeitos para o 

estabelecimento da relação terapêutica.   

A prevalência das categorias da terapeuta Facilitação (FAC: 31,2%), Empatia (EMP: 

24,1%) e Solicitação de Relato (SRE: 18,4%) replicam os dados obtidos por Oshiro (2011) e 

Sadi (2011) para clientes que apresentam comportamentos que dificultam andamento da 

terapia. É importante destacar que essas três categorias da terapeuta apresentam proporções 

próximas uma das outras, o que pode favorecer melhores resultados do que se essas categorias 

apresentassem frequências muito desproporcionais, por exemplo, alto percentual de 

Facilitação e baixo percentual de Empatia.   

As categorias da cliente, com maiores percentuais de ocorrência, foram: Relato (REL: 61,98 

%), Concordância (COM: 22,36%) e Relações (CER: 8,40%).  Como se pode observar, as categorias 

da cliente apresentaram frequências bastante desproporcionais. No entanto, observou-se que a 

ocorrência dessas categorias parece estar relacionada com a ocorrência das categorias da 
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terapeuta, por exemplo, diante do alto percentual de Relato da cliente houve um alto 

percentual de Facilitação da terapeuta. Acredita-se que as correspondências entre essas 

frequências dos comportamentos da terapeuta e da cliente podem ser consideradas favoráveis 

para o estabelecimento da relação terapêutica como pôde ser conferido na discussão dos 

resultados. 

Nesta pesquisa, a exploração da frequência de ocorrência dos comportamentos 

revelou-se útil, pois, acredita-se que, a frequência de comportamentos é uma variável 

relevante para o estudo dos comportamentos envolvidos com o estabelecimento da relação 

terapêutica apresentados nas sessões iniciais.  

Portanto, espera-se que a categorização dos comportamentos da terapeuta e da cliente, 

realizada nesta pesquisa, contribua para a evolução de pesquisas empíricas no contexto 

terapêutico e para uma melhor compreensão das consequências desses comportamentos 

categorizados para a relação terapêutica.  

É importante destacar que, de maneira geral, houve similaridade entre os padrões 

encontrados da relação terapêutica nas cinco sessões e as descrições da literatura da área sobre 

o assunto. Porém, foi possível perceber, através da observação das sessões, que existem outros 

comportamentos da terapeuta e da cliente apontados pela literatura como favoráveis para o 

estabelecimento da relação terapêutica além daqueles possíveis de identificação pelo 

SMCCIT. Esses comportamentos estão relacionados a variáveis pessoais da terapeuta e da 

cliente. 

Diante disso, percebe-se a complexidade de se estudar a relação terapêutica, uma vez 

que esta perpassa por questões relacionadas às características do terapeuta e do cliente, como, 

história pessoal; expectativas; preferências; valores; variáveis cognitivas e dimensões de 

personalidade.  

Dessa forma, concluiu-se que os resultados das categorizações desta pesquisa são 

parciais, pois existem outras características da comunicação entre terapeuta e cliente além 

daquelas que foram examinadas, as quais, possivelmente podem ser acessíveis ao estudo de 

outras técnicas. Essas observações apontam para a necessidade de outros estudos que 

possibilitem o desenvolvimento de novas metodologias de observação direta, para investigar 

outros aspetos dos comportamentos da terapeuta e da cliente, envolvidos com o 

estabelecimento da relação terapêutica. 

Portanto, sugere-se também, que outras pesquisas sejam desenvolvidas para a 

construção de um sistema de categorização específico para o estudo da relação terapêutica, 
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que seja baseado em teorias que expliquem como esse sistema poderia ser criado e quais as 

implicações práticas do mesmo para as pesquisas sobre a relação terapêutica e, 

consequentemente, para a prática clínica. Talvez, um primeiro passo para a construção desse 

sistema seria a sistematização das evidencias apresentadas na literatura sobre os 

comportamentos do terapeuta e do cliente favorecedores da relação terapêutica, trabalho que 

vem sendo iniciado pela pesquisadora dessa pesquisa.  

A identificação dos fatores que influenciam a eficácia/efetividade do estabelecimento 

da relação terapêutica provavelmente contribuirá para o aprimoramento do treinamento de 

psicólogos em formação e no delineamento de intervenções bem sucedidas.  

Conclui-se, quanto à utilidade de aprofundar, futuramente, a análise detalhada da 

comunicação terapeuta-cliente no contexto dos processos clínicos, em especial na 

caracterização dos aspectos envolvidos com o estabelecimento da relação terapêutica.  

Enfim, é importante determinar: (1) quais comportamentos do terapeuta influenciam 

positivamente os comportamentos do cliente e quais comportamentos do cliente influenciam 

positivamente os comportamentos do terapeuta a fim de estabelecer uma sólida relação 

terapêutica? (2) Quais indicativos de que a relação terapêutica foi positivamente estabelecida 

podem ser observados e avaliados?  

Essa pesquisa não teve como objetivo responder a todas essas indagações, mas apenas 

explorá-las e contribuir para que as pesquisas futuras possam apresentar novas perguntas que 

aumentem os conhecimentos sobre a relação terapêutica.  

Por fim, acredita-se na relevância de conduzir pesquisas de caráter empírico sobre a 

relação terapêutica, principalmente, para aprimorar e fortalecer as teorias desta área e tentar 

oferecer guias para o processo terapêutico.  

Sugere-se, também, que pesquisas futuras possam ser realizadas no sentido de 

investigar processos terapêuticos conduzidos por terapeutas com diferentes experiências 

clínicas e orientações teóricas. Uma das maneiras de fazer isso seria investigar a frequência de 

diferentes comportamentos do terapeuta ao longo do processo terapêutico (início, meio e fim) 

e se tais frequências estariam relacionadas com diferentes avaliações da relação terapêutica 

pelo cliente.  

Pode ser importante, também, que outros estudos, através de pesquisa experimental, 

manipulem diferentes categorias comportamentais de terapeutas, a fim de verificar seus 

impactos na avaliação de clientes acerca da relação terapêutica. Estudos dessa natureza são 

necessários uma vez que podem permitir ao terapeuta observar claramente os impactos de 
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suas ações sobre o cliente na sessão terapêutica, pois, de acordo com Banaco (1997), o 

estabelecimento e a manutenção de uma boa relação terapêutica dependem de características e 

habilidades pessoais do terapeuta.  

A identificação de fatores que afetam a eficácia/efetividade de um tratamento, pode 

contribuir para o delineamento de estratégias úteis para a obtenção da mudança terapêutica. 

Desta maneira, estudos experimentais podem favorecer a construção de evidências científicas 

que subsidiarão a prática psicoterapêutica.  

Assim, na medida em que a relação terapêutica é uma condição necessária para a 

efetividade das intervenções que geram as mudanças comportamentais esperadas ou o próprio 

mecanismo que gera tais mudanças no cliente, parece imprescindível compreender os 

comportamentos do terapeuta, os quais podem gerar diferentes avaliações do cliente acerca da 

relação terapêutica ao longo da terapia.  

É importante mencionar que pontos fortes e frágeis podem ser identificados nessa 

pesquisa. Em relação aos pontos frágeis, observou-se a não utilização do SMCCIT em sua 

totalidade, pois foram excluídos os Eixos II e III.  Destaca-se, também, que o estudo foi 

realizado com apenas uma terapeuta e uma cliente. Seria interessante que fossem feitas 

comparações entre diferentes casos. Essas limitações poderão ser superadas posteriormente, 

visto que os resultado desta pesquisa poderão subsidiar novos estudos que possam contemplar 

análises de diferentes casos, o que é proposta da pesquisadora para um segundo momento.   

Neste contexto, é pertinente evidenciar um dos pontos fortes do presente estudo, o 

qual diz respeito à metodologia empregada, uma vez que se utilizou, como instrumento para a 

coleta de dados, o SMCCIT que vem sendo usado com sucesso por diferentes pesquisadores 

(Meyer, 2009; Xavier, 2011; Oshiro, 2011; Sadi, 2011; Kameyama 2012 entre outros).  Outro 

ponto que pode ser considerado importante foi que os caminhos trilhados para a coleta dos 

dados analisados, parece não ter interferido no curso natural das sessões terapêuticas. Além 

disso, outra vantagem deste estudo foi a categorização dos comportamentos verbais vocais e a 

dos verbais não vocais da terapeuta e da cliente.  

A descrição e análise das sessões por meio da categorização de comportamentos e a 

identificação de eventos correlatos ao estabelecimento da relação terapêutica pareceu servir 

aos objetivos iniciais deste trabalho. Em primeiro lugar, a categorização permitiu a descrição 

dos comportamentos da terapeuta e da cliente. Num segundo momento, obteve-se, assim, a 

quantificação de algumas variáveis, possivelmente, propiciadoras da relação terapêutica.  
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Por fim, as conclusões precedentes não constituem, por elas mesmas, um conjunto de 

práticas padrão, mas representam uma busca de conhecimento para serem refletidas no 

contexto de terapias preocupadas com o estabelecimento de uma efetiva relação terapêutica. 

No mais, sabe-se que as afirmações atuais, em breve, serão ultrapassadas e que é assim 

a construção da ciência e do conhecimento. Por isso, espera-se que os achados e falhas que, 

por ventura, afetaram a condução desse estudo, poderão contribuir para a continuidade de 

novos estudos.  
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Anexo A - O Sistema Multidimensional de Categorização de Comportamentos da 

Interação Terapêutica (SMCCIT)– Eixo I 
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EIXO I 

CATEGORIAS REFERENTES AO COMPORTAMENTO VERBAL 

VOCAL DO TERAPEUTA E DO CLIENTE 

Categorias do Terapeuta: 

� Terapeuta solicita relato (SOLICITAÇÃO DE RELATO) 

� Terapeuta facilita o relato do cliente (FACILITAÇÃO) 

� Terapeuta demonstra empatia (EMPATIA) 

� Terapeuta fornece informações (INFORMAÇÃO) 

� Terapeuta solicita reflexão (SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO) 

� Terapeuta recomenda ou solicita a execução de ações, tarefas ou técnicas 

(RECOMENDAÇÃO) 

� Terapeuta interpreta (INTERPRETAÇÃO) 

� Terapeuta aprova ou concorda com ações ou avaliações do cliente (APROVAÇÃO) 

� Terapeuta reprova ou discorda de ações ou avaliações do cliente (REPROVAÇÃO) 

� Outras verbalizações do terapeuta (OUTRAS VOCAL TERAPEUTA) 

� Terapeuta permanece em silêncio (T SILÊNCIO) 

� Respostas não-vocais de facilitação/concordância (CONCORDÂNCIA TERAPEUTA) 

� Respostas não-vocais de discordância (DISCORDÂNCIA TERAPEUTA) 

� Respostas não-vocais de pedido/ordem/comando/incentivo (COMANDO TERAPEUTA) 

� Outras Respostas não vocais (GESTO OUTROS TERAPEUTA) 

� Registro Insuficiente (INSUFICIENTE TERAPEUTA) 

 

Categorias do Cliente: 

� Cliente solicita informações, opiniões, asseguramento, recomendações ou 

procedimentos (SOLICITAÇÃO) 

� Cliente relata eventos (RELATO) 

� Cliente relata melhora ou progresso terapêutico (MELHORA) 

� Cliente formula metas (METAS) 

� Cliente estabelece relações entre eventos (RELAÇÕES) 

� Cliente relata concordância ou confiança (CONCORDÂNCIA) 

� Cliente se opõe, recusa ou reprova (OPOSIÇÃO) 
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� Outras verbalizações do cliente (OUTRAS VOCAL CLIENTE) 

� Ciente permanece em silêncio (C SILÊNCIO) 

� Respostas não-vocais de facilitação/concordância (CONCORDÂNCIA CLIENTE) 

� Respostas não-vocais de discordância (DISCORDÂNCIA CLIENTE) 

� Respostas não-vocais de pedido/ordem/comando/incentivo (COMANDO CLIENTE) 

� Outras Respostas não-vocais (GESTOS OUTROS CLIENTE) 

� Registro Insuficiente (INSUFICIENTE CLIENTE) 

 

Eixo I-1. Categorização do comportamento verbal vocal do terapeuta. 

As categorias a seguir referem-se a verbalizações do terapeuta dirigidas ao 

cliente. 

 

Eventos a respeito dos quais as interações podem ocorrer 

As verbalizações do terapeuta podem se referir a (a) ações do cliente e/ou de 

terceiros; (b) sentimentos, pensamentos ou tendências à ação do cliente ou do 

terapeuta; (c) aspectos da história de vida do cliente ou do terapeuta ou (d) eventos ambientais 

relacionados ou não ao comportamento do cliente. 

Origem na sessão dos eventos referidos 

Os eventos referidos em sessão podem ser relatados pelo cliente ou observados 

pelo terapeuta. 

Tempo no qual os eventos referidos podem ter ocorrido: 

Com relação ao tempo em que os eventos ocorreram ou foram relatados, podem 

existir: (a) eventos ocorridos/relatados imediatamente antes; (b) eventos 

ocorridos/relatados em outros momentos da mesma sessão ou (c) eventos 

ocorridos/relatados em um passado recente ou remoto ou em sessões anteriores. 

 

Terapeuta solicita relato 

Sigla: SRE 

Nome resumido: SOLICITAÇÃO DE RELATO 

Categoria tipo: estado 

Estão inclusos nesta categoria4 
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(1) Solicitação de informações sobre fatos: Terapeuta solicita que o cliente descreva 

fatos ocorridos, informações específicas, detalhes ou esclarecimentos a respeito de eventos e 

ações do cliente. 

Exemplos: 

� T5: Me conta... Por que é que você está procurando terapia? [SRE] 

� T: E quando é que isso começou? [SRE] 

� T: Você consegue lembrar-se de um exemplo específico no qual isso 

aconteceu? [SRE] 

(2) Solicitação de relato de respostas encobertas do cliente: Terapeuta solicita que o 

cliente relate seus sentimentos, pensamentos, fantasias ou tendências a ação imediata. 

Exemplos: 

� T: Como você se sentiu quando ele te falou isso? [SRE] 

� T: Em que momentos você tem se sentido assim? [SRE] 

� T: O que você teve vontade de fazer nessa hora? [SRE] 

� T: E o que você pensou antes de fazer o ritual? [SRE] 

 

Caracterização geral da categoria 

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. 

 

Terapeuta facilita o relato do cliente 

Sigla: FAC 

Nome resumido: FACILITAÇÃO 

Categoria tipo: evento 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Verbalizações mínimas: Verbalizações curtas que ocorrem durante a fala do 

cliente. 

Exemplos: 

� T: certo 

� T: sei... 
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(2) Expressões paralingüísticas: Vocalizações curtas que ocorrem durante a fala do 

cliente. 

Exemplo: 

� T: Hum hum 

4 Confira o tópico “Eventos a respeito dos quais as interações podem ocorrer”. 

5 C indica uma fala de cliente, T uma fala do terapeuta. Um novo diálogo é iniciado em cada marcador � 

 

Caracterização geral da categoria 

 

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. 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) FACILITAÇÃO só é categorizada se ocorre enquanto o cliente tiver a palavra. Não é 

categorizada quando ocorre ao longo de pausas de três segundos ou mais na conversação. 

(b) Nunca devem ocorrer duas falas seguidas categorizadas como FACILITAÇÃO. 

FACILITAÇÃO nunca é categorizada em dobro. 

Exemplo: 

� C: Eu acho que talvez seja uma coisa nova também, sabe essa coisa de 

autodialogo, 

então não é assim... 

T: Hum hum... Sei... [codificar apenas uma ocorrência de FACILITAÇÃO] 

(c) Uma verbalização curta que sugira um pedido de esclarecimento ou 

complementação sobre algum relato do cliente deve ser categorizada como 

SOLICITAÇÃO DE RELATO, e não FACILITAÇÃO. 

Exemplo: 

� C: Ah, as coisas até que tão indo bem... 

T: ...mas... [SOL] 

C: Mas aqueles pensamentos continuam me incomodando do mesmo jeito... às 

vezes acho que isso nunca vai ter fim... 

(d) Na dúvida entre SOLICITAÇÃO DE RELATO e FACILITAÇÃO, categorize FACILITAÇÃO. 
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Terapeuta demonstra empatia 

Sigla: EMP 

Nome resumido: EMPATIA 

Categoria tipo: estado 
1 

 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Nomeação e inferência de sentimentos: Terapeuta nomeia ou infere sentimentos, 

valores e/ou a importância de eventos experimentados pelo cliente. 

Exemplos: 

� T: Imagino o quanto isso te deixa ansioso. [EMP] 

� T: Entendo que você fique muito irritado com isso. [EMP] 

� T: Essa tem sido uma parte crucial da sua vida, né... [EMP] 

(2) Normalizações e validação de sentimentos: Terapeuta afirma que as ações ou 

sentimentos do cliente são esperados ou apropriados à situação por ele vivida (apenas 

quando sugerirem validação, compreensão ou cuidado). 

Exemplo: 

� T: Com tudo isso que está acontecendo, seria estranho que você ficasse 

tranqüilo, não é mesmo? Acho natural que você tenha se sentido ansioso. [EMP] 

(3) Exclamações e expressões de interesse: Comentários em forma de exclamação, ou 

interrogação, apresentados após a descrição de eventos que não ações do cliente,consistentes 

com o assunto relatado e que indicam interesse nele. 

Exemplos: 

� C: Estou conversando com o P. todo dia por telefone. Conheci pessoalmente... 

T: sério? [EMP] 

� C: Na quarta feira ele me ligou e não me encontrou... um monte de vezes... o 

Luciano quando atende fala “minha mãe, como sempre, batendo perna!” (risos) 

T: Olha só! O Luciano já estabeleceu um contato bom com ele! [EMP] 

(4) Verbalizações de cuidado: Terapeuta demonstra preocupação pessoal com o 

cliente, quando tal preocupação não acompanha crítica ou explicação. 

Exemplo: 

� T: Como é que você está? Na semana passada você estava super resfriada. 

[EMP] 
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(5) Auto-revelações sobre experiências similares: Terapeuta relata sua experiência em 

situações semelhantes àquela relatada pelo cliente, quando tal relato sugere validação ou 

compreensão da condição do cliente. 

Exemplo: 

� T: Você sabe... eu também já passei por isso... é muito chato quando a gente 

investe toda a energia em um negócio e ele não dá certo... posso imaginar o 

quanto você está frustrada... [EMP] 

(6) Validação de discordâncias ou críticas do cliente: Terapeuta revê suas próprias 

ações durante o processo terapêutico, corrigindo suas intervenções, admitindo seus erros ou 

pedindo desculpas. 

Exemplo: 

� C: Estou frustrado. Eu fiz tudo o que você me pediu e você não foi capaz de me 

ajudar pra que meu filho largasse as drogas. 

T: Eu gostaria muito de tê-lo ajudado para mudar essa situação. Eu me pergunto o 

que poderia ter sido diferente, mas o fato é que não foi possível e eu também me sinto 

frustrado por isso. [EMP] 

(7) Humor: Verbalizações acompanhadas por risadas, que tenham sido humorísticas, 

mesmo que remotamente (desde que não representem deboche ou ironia com relação ao 

cliente ou a qualquer comportamento dele). 

Exemplo: 

� C: É, mas eu não dei o beijo que ele pediu, falei "magina, tô dirigindo, olha o 

trânsito!", nessas alturas o trânsito ridículo, na Castelo, né? Mas eu nem senti passar... 

T: Quanto mais trânsito melhor, que cê fica mais tempo com ele. (risos) [EMP] 

(8) Apoio: Terapeuta afirma sua disponibilidade para ajudar o cliente a superar 

determinada situação. 

Exemplos: 

� T: Eu não sei qual será a sua decisão nesse caso, mas qualquer que ela seja, 

eu tô do seu lado. [EMP] 

� T: Conte comigo. [EMP] 

(9) Paráfrases: Terapeuta apresenta de forma resumida o que foi dito em algum ponto 

anterior pelo cliente na mesma sessão, por meio de repetição literal ou reorganização das 

verbalizações do cliente (desde que essa reorganização não mude o sentido do relato do 
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cliente ou não acrescente informações ou opiniões do terapeuta que não estavam na fala do 

cliente). 

Exemplo: 

� T: E você perde seu emprego e está muito difícil encontrar um outro. 

(resumindo descrição do cliente). [EMP] 

(10) Comentários de entendimento: Comentários breves apresentados após um relato 

do cliente, constituídos por pequenos fragmentos do próprio relato, ou por palavras que 

complementam o relato. 

Exemplos: 

� C: ...deixei bem agradável, a cozinha com toalha bonita, e a sala, tal, e no 

sábado falei pra caseira: "cê lava a varanda, coloca essa toalha na mesa da 

varanda, nesse tripé de ferro fundido coloca um vasinho”. Ela até nem colocou 

o meu, ela foi pegar um dela, de onze horas amarelas, assim. 

T: Todo mundo ajudando. [EMP] 

� C: Daí, ficamos até de noite, fiquei lá, falei, vou dar uma ligada 

T: E ele no plano de sedução... [EMP] 

 

Caracterização geral da categoria 

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 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. 

 

Terapeuta Fornece Informações 

Sigla: INF 

Nome resumido: INFORMAÇÃO 

Categoria tipo: estado 

Estão inclusos nessa categoria 
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(1) Informações factuais: Dados ou fatos relacionados a determinado assunto em 

discussão. 

Exemplos: 

� C: Eu penso em fazer uma especialização em biologia. 

T: Biologia requer vários cursos adicionais de laboratório. [INF] 

� C: Minha prima está tratando da depressão com o psiquiatra X. Você 

conhece? 

T: Não. Não conheço um médico com esse nome. [INF] 

� C: Você já atendeu casos como esse? 

T: Sim, muitos. [INF] 

(2) Explicações de eventos: Descrição de relações explicativas ou causais entre 

eventos 

- relações do tipo "se... então", apenas quando não contém uma análise, descrição ou 

síntese do comportamento do cliente ou de terceiros. 

Exemplo: 

� T: Um ataque de pânico pode ocorrer independentemente de a pessoa ter 

síndrome do pânico. Por exemplo, quando a gente entra em contato com alguma 

coisa da qual a gente tem muito medo, isso pode provocar um ataque de pânico. 

[INF] (*) A explicação dada pelo terapeuta não se refere a um comportamento em 

particular ou a algum padrão comportamental do cliente identificado, e sim a informações 

sobre fatos advindos da literatura da área. 

(3) Descrição de regularidades ou padrões recorrentes a respeito de eventos: 

Informações sobre padrões recorrentes de contigüidade temporal entre eventos 

(relações do tipo “o evento X ocorre quando Y ocorre...”) ou correlação (os eventos X e Y 

costumam ocorrer conjuntamente), apenas quando não dizem respeito ao comportamento do 

cliente ou de terceiros. 

Exemplos: 

� T: Pessoas que têm problemas com álcool, geralmente têm uma má qualidade de 

sono. [INF] 

� T: É muito comum que a gente tenha um pouco de dor de cabeça ou enjôo logo 

que começa a tomar o antidepressivo. Mas depois de uns quinze dias tudo volta ao normal. 

[INF] 
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(4) Explicações teóricas e experimentais sobre eventos: Descrição de proposições 

teóricas ou achados experimentais, relativos ao assunto em discussão. 

Exemplos: 

� T: Não há a necessidade biológica de se dormir por oito horas. A quantidade de 

sono necessária para cada pessoa é também aprendida. [INF] 

� T: O desempenho em testes tende a ser melhor depois de uma noite bem dormida. 

[INF] 

(5) Informações sobre o contrato terapêutico: Descrições do terapeuta sobre o 

funcionamento da terapia (contrato, regras, objetivos), acertos de horários e local para a 

realização da sessão, para o estabelecimento do contrato terapêutico (enquadre). 

Exemplos: 

� T: Nós nos encontraremos duas vezes por semana. [INF] 

� T: Vamos falar sobre a última semana primeiro, então nós vamos falar um pouco 

mais sobre sua situação em casa e vamos terminar com um exercício de relaxamento. [INF] 

� T: O valor da sessão é $$. [INF] 

� T: Não tem nada sistematizado, do tipo “eu vou ter que ir por aqui, depois por 

aqui, depois ali, tá?” Então, fica à vontade. A gente vai indo. [INF] 

(6) Descrição de estratégias, de procedimentos ou do programa terapêutico: 

Descrições ou regras sobre o funcionamento de determinadas técnicas, estratégias, jogos, 

exercícios ou programas terapêuticos ou sobre o andamento da própria sessão. 

Exemplos: 

� T: Durante a exposição nós vamos trazer para a sessão algo que você teme e 

você deverá permanecer em contato com ele sem fazer o ritual. [INF] 

� T: O exercício de relaxamento que eu vou te ensinar agora serve para você 

controlar a sua ansiedade nas situações mais difíceis... você deve respirar em 

quatro tempos, contando até quatro bem devagar em cada um deles... inspira em 

quatro... segura quatro... solta em quatro... e segura quatro... mas precisa ser 

treinado com freqüência para que você possa ter um melhor domínio sobre sua 

ansiedade. Se você deixar pra treinar na hora da crise de ansiedade não vai 

funcionar. [INF] 

(7) Justificativas de intervenções: Terapeuta explica ou justifica suas intervenções. 

Exemplo: 

� T: Eu não gosto desse tipo de procedimento, mas é o único que vai te ajudar 



108 
 

 

nesse momento. [INF]. 

 

Caracterização geral da categoria 

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. 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) Se uma pergunta é feita como parte de uma verbalização de INFORMAÇÃO, ou como 

pedido de confirmação de INFORMAÇÃO dada pelo terapeuta, não é considerada. 

SOLICITAÇÃO DE RELATO e registra-se unicamente a ocorrência de INFORMAÇÃO. 

Exemplo: 

� T: Essa Universidade também é excelente. Ela só não é tão famosa quanto a 

USP, sabe? [INF] 

(b) Verbalizações curtas ou expressões paralingüísticas, quando emitidas pelo 

terapeuta após um pedido de confirmação do cliente sobre seu entendimento do que ele está 

dizendo, são categorizadas como INFORMAÇÃO. 

(d) FACILITAÇÃO precede INFORMAÇÃO. Quando em dúvida entre INFORMAÇÃO e 

FACILITAÇÃO, categorize FACILITAÇÃO. 

 

Terapeuta solicita reflexão 

Sigla: SRF 

Nome resumido: SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO 

Categoria tipo: estado 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Solicitação de análise: Terapeuta solicita ao cliente que ele pense ou reflita a respeito de 

determinados eventos, estabeleça ou relate relações entre eventos –imediatamente na sessão 

ou após seu término. 

Exemplos: 

� T: Gostaria que você pensasse nessa semana sobre o que conversamos hoje... 

sobre os benefícios que você obtém quando se queixa dessa maneira com sua família [SRF]. 
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� T: E você tem alguma hipótese de por que isso aconteceu? [SRF] 

� T: Você está me dizendo que todos os seus namorados agem com você de 

forma muito semelhante ao seu pai. Você acha que isso é apenas uma coincidência? [SRF] 

(2) Solicitação de avaliação: Terapeuta solicita que o cliente relate sua opinião, 

julgamento ou avaliação a respeito de eventos. 

Exemplos: 

� T: O que você achou da reação dele? [SRF] 

� T: Você acha correta a forma com que ele agiu? [SRF] 

(3) Solicitação de previsão: Terapeuta solicita que o cliente estabeleça suposições 

sobre a ocorrência futura de comportamentos seus ou de outros. 

Exemplos: 

� T: Tendo em vista os últimos acontecimentos, você pode imaginar como será a 

próxima tentativa dele? [SRF] 

� T: E agora, o que você acha que vai acontecer? [SRF] 

(4) Solicitação de observação: Terapeuta solicita que o cliente observe e/ou registre a 

ocorrência de eventos. Tais solicitações podem ocorrer como parte de uma técnica terapêutica 

ou como estratégia para coleta de dados. 

Exemplos: 

� T: Eu gostaria que você registrasse as situações que te provocam ansiedade, 

para que possamos discutir na semana que vem. [SRF] 

� T: Vamos fazer uma coisa... eu quero que você anote em um caderninho o que 

você comeu em cada refeição, a que horas você comeu, e se aconteceu algo relevante naquele 

dia ou logo antes de você comer. [SRF] 

� T: Então... Eu quero que você anote pra mim as situações dentro da sua casa, nas 

quais você faz o ritual. Então, escreve assim “quando eu entro no quarto... eu penso em tal 

coisa e preciso fazer tal coisa...". Então você pode até anotar só as situações que te deixam 

ansiosa, tipo, no quarto, a torneirinha do gás que está lá fora... algumas das coisas fixas da 

sua casa, que ao ver, ou simplesmente saber que estão lá, você inicia o ritual. [SRF] 
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Caracterização geral da categoria 

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. 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) Quando uma pergunta do terapeuta do tipo “por que” solicita apenas 

esclarecimento sobre um evento em discussão na sessão, não envolvendo um pedido de 

interpretação sobre hipóteses ou relações causais por parte do cliente, não categorize 

SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO, e sim SOLICITAÇÃO DE RELATO. 

(b) SOLICITAÇÃO DE RELATO precede SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO Quando em dúvida 

entre SOLICITAÇÃO DE RELATO e SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO, dê preferência a SOLICITAÇÃO 

DE RELATO. 

(c) Quando uma SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO do tipo Solicitação de observação é 

acompanhada de informação sobre razões pelas quais o cliente deve fazer aquela observação, 

registre a ocorrência de ambas as categorias – SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO e 

INFORMAÇÃO – cada uma no segmento apropriado da interação. 

Exemplo: 

� T: Eu vou sugerir uma coisa... quero que você faça um tipo de anotação pra 

mim, durante essa semana. Eu vou te dar certinho o que você precisa anotar e 

você vai fazer toda vez que aparecer esse tipo de pensamento [SRF]. Porque se 

você me descrever na hora o que aconteceu, eu vou ter idéia do tempo que você 

demorou pra fazer cada ritual, vou ter idéia do que está acontecendo. Com isso, 

a gente tem uma base boa pra estar trabalhando. Durante uma semana a gente 

tem uma medida legal de como é que isso ocorre ao longo do dia. [INF] 
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Terapeuta Recomenda ou solicita a execução de ações, tarefas ou técnicas 

Sigla: REC 

Nome resumido: RECOMENDAÇÃO 

 

Categoria tipo: estado 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Conselhos: Terapeuta especifica ações ou conjuntos de ações de caráter aberto 

(respostas passíveis de serem observadas por outros que não o próprio cliente) ou 

encoberto (respostas passíveis de serem observadas apenas pelo próprio cliente, taiscomo 

pensamentos ou sentimentos) a serem executadas ou que deveriam ser evitadas pelo cliente, 

dentro ou fora da sessão. 

Exemplos: 

� T: Tente conversar com seu pai durante a semana e lhe falar sobre o que você 

sente nessas situações. [REC] 

� T: Faça a prova amanhã, antes que você esqueça a matéria. [REC] 

� T: Você deveria cuidar de sua vida e deixar que seu irmão administre as suas 

próprias coisas. [REC] 

� T: Agora me diga o mesmo que você acabou de dizer, só que sem mexer as pernas. 

[REC] 

� T: Você não deve se sentir culpado por uma coisa que não foi sua 

responsabilidade. Lembre-se que nem tudo está sob seu controle. [REC] 

� T: Quando você for enfrentar a situação, lembre-se de todas as vezes que você 

teve sucesso. [REC] 

� T: Então fica combinado para essa semana, de você procurar enfrentar algumas 

daquelas situações que você classificou como de menor ansiedade. Não importa qual delas, 

nem se você vai ter sucesso ou não. O mais importante é que você tente enfrentar e fique 

atento ao que você sente e pensa quando você está enfrentando. [REC] 

(2) Modelo: Terapeuta declaradamente oferece seu comportamento como exemplo de 

como o cliente deve se comportar. 

Exemplos: 

� T: Agora tente fazer um pedido para mim da mesma forma com que acabei de 

falar. [REC] 
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� T: Tente repetir a seqüência do jogo assim como eu fiz. [REC] 

� T: Eu vou falar como eu acredito que você deveria conversar com o seu chefe. 

[REC] 

� T: Observe agora como eu estou fazendo, para depois você fazer o mesmo. [REC] 

(3) Incentivo: Terapeuta sugere que o cliente pode ou é capaz de agir de determinada 

maneira ou mudar determinado comportamento. 

Exemplos: 

� T: Tenho certeza que você é capaz de fazer isso. [REC] 

� T: Faça dessa forma e muito em breve você estará livre disso.[REC] 

(4) Estruturação de atividade: Terapeuta solicita que o cliente se engaje em atividades, 

técnicas ou exercícios a serem executados, durante a interação terapêutica no consultório ou 

extraconsultório. 

Exemplos: 

� T: Vamos experimentar praticar isso em uma representação? Dessa vez, tente 

dizer diretamente o que você sente. [REC] 

� T: Agora vamos fazer um exercício de exposição: experimente pegar na maçaneta 

dessa porta e ficar por quinze minutos sem lavar as mãos. [REC] 

� T: Esse assunto é bastante importante. Vamos voltar a falar sobre ele na próxima 

sessão. [REC] 

(5) Permissão, proibição ou solicitação de parada: Ordens, autorizações ou pedidos de 

parada ou mudança de comportamento do cliente dentro da sessão. 

Exemplos: 

� C: Eu posso anotar tudo à noite, antes de dormir ou tenho que fazer na hora em 

que acontece? 

T: Faça como você achar melhor. O importante é que você registre o máximo de 

situações que ocorrerem ao longo do dia. [REC] 

� T: Por favor, preste atenção enquanto eu estou falando. [REC] 

� T: Eu gostaria que você não colocasse os pés no sofá. [REC] 

� T: Sente-se em sua cadeira enquanto conversamos. Eu não consigo conversar com 

você andando pela sala. [REC] 

Caracterização geral da categoria 

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 
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terapeuta especifica a resposta a ser (ou não) emitida pelo cliente. A literatura refere-se a essa 

categoria também como aconselhamento, orientação, comando, ordem. 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) Confirmações, em resposta a perguntas do cliente sobre como proceder, são 

consideradas RECOMENDAÇÃO. 

(b) Qualquer permissão ou proibição do terapeuta, a respeito de ações a serem 

executadas dentro ou fora da sessão, é categorizada como RECOMENDAÇÃO. 

(c) Verbalizações do terapeuta que ocorrerem durante uma atividade ou técnica 

desenvolvidas dentro da sessão terapêutica são categorizadas de acordo com sua forma e 

função características, devendo apenas a solicitação para que o cliente se engaje na 

técnica/exercício ser categorizada como RECOMENDAÇÃO. 

(d) Solicitações que requererem uma ação dentro da sessão são consideradas 

RECOMENDAÇÃO, com exceção de perguntas que solicitam explicitamente a descrição 

ou confirmação de eventos (que são categorizadas como SOLICITAÇÃO DE RELATO). 

(e) Perguntas do terapeuta ou falas em forma imperativa que solicitam que o cliente 

descreva eventos, mesmo que sobre temas diferentes daquele em curso na sessão, ou que 

mudam a direção da conversação, não são considerados RECOMENDAÇÃO, e sim SOLICITAÇÃO 

DE RELATO. 

(f) SOLICITAÇÃO DE RELATO precede RECOMENDAÇÃO. Quando em dúvida entre 

RECOMENDAÇÃO e SOLICITAÇÃO DE RELATO, dê preferência a SOLICITAÇÃO DE RELATO. 

(g) Verbalizações nas quais o terapeuta revela sua própria experiência com relação a 

um evento sendo discutido, quando tal relato sugere a solução de algum problema em 

discussão ou da queixa sendo analisada, supõem a proposição do terapeuta como um modelo 

e, portanto, são categorizadas como RECOMENDAÇÃO. Quando o terapeuta revela informações 

pessoais de forma a sugerir compreensão ou entendimento da experiência do cliente, é 

categorizada EMPATIA. 

(h) EMPATIA precede RECOMENDAÇÃO. Quando em dúvida entre RECOMENDAÇÃO e 

EMPATIA, categorize EMPATIA. 

(i) Quando uma RECOMENDAÇÃO é acompanhada de informações que justificam o 

porquê o cliente deve segui-la ou sugerem que o cliente poderá melhorar caso realize as ações 

ou tarefas propostas, são categorizadas ambas as categorias: RECOMENDAÇÃO e INFORMAÇÃO, 

cada uma no respectivo segmento da verbalização. 
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(j) Verbalizações do terapeuta durante um exercício ou atividade, tal como role-

playing ou viagem de fantasia, são categorizadas de acordo com suas categorias 

correspondentes, sendo categorizada INFORMAÇÃO para as instruções do terapeuta e 

RECOMENDAÇÃO para a solicitação para o cliente se engajar no exercício. 

(k) INFORMAÇÃO precede RECOMENDAÇÃO. Quando em dúvida entre RECOMENDAÇÃO 

e INFORMAÇÃO, categorize INFORMAÇÃO. 

(l) Orientações para a emissão de respostas de caráter encoberto (tais como pedidos do 

terapeuta para que o cliente pense ou reflita sobre um determinado tema ou questão) são 

consideradas RECOMENDAÇÃO quando a verbalização do terapeuta especifica a topografia da 

resposta a ser emitida pelo cliente, de modo a modificar o seu desempenho final em uma 

situação, atividade ou tarefa. Tais orientações são consideradas SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO 

quando não é especificada a topografia da resposta encoberta a ser emitida, tendo como foco 

melhorar ou aprofundar a análise do tema em discussão por meio de respostas de observação e 

de descrição de eventos. 

Exemplos: 

�T: Quero que você reflita sobre o que estava ocorrendo todas as vezes que você 

obteve sucesso no enfrentamento. [SRF] (*) Trata-se de SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO porque o 

que é solicitado pelo terapeuta é a obtenção de informações mais aprofundadas sobre o tema e 

não o engajamento do cliente em uma resposta encoberta de topografia especificada. 

�T: Quando você estiver em uma situação semelhante, antes de reagir atacando, 

pense nas possíveis razões pelas quais a pessoa pode ter feito aquilo que te desagradou. 

[REC] (*) Nesse caso, trata-se de um pedido do terapeuta que especifica a topografia da 

resposta e visa modificar o desempenho final do cliente em determinada condição, 

caracterizando-se, portanto como uma RECOMENDAÇÃO. 

(m) SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO precede RECOMENDAÇÃO. Quando em dúvida entre 

RECOMENDAÇÃO e SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO, categorize SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO. 

 

Terapeuta interpreta 

Sigla: INT 

Nome resumido: INTERPRETAÇÃO 

Categoria tipo: estado 

Estão inclusos nessa categoria 
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(1) Descrições de relações explicativas entre ações (do cliente e/ou de terceiros) e 

outros eventos: Relações explicativas ou causais entre eventos - relações do tipo "se... então", 

apenas quando dizem respeito ao comportamento do cliente ou de terceiros. 

Exemplos: 

� T: Porque quando você faz isso, você fica mais em contato com você. Porque se 

você começa a negar... ... Você começa a perder contato com aquilo que você sente. Assim: 

“como é que as coisas que acontecem no mundo me afetam?”Entendeu? [INT] 

� C: ...não estou conseguindo... tudo aquilo que eu me propus a fazer eu fico 

enrolando... acho que eu to muito desmotivado... 

T: Talvez o seu problema não seja de motivação, mas que até agora as coisas ainda 

não deram certo. Muito do que a gente faz, pra que a gente se mantenha fazendo depende da 

conseqüência daquilo que a gente faz. Quando a gente fazuma coisa que tem um a 

conseqüência boa imediata, legal, a tendência é que a gente continue fazendo. Quando a 

conseqüência não é muito legal, a gente tende não fazer mais. [INT] 

� T: Você se cobra em melhorar o desempenho sexual com seu marido, mas da 

maneira como você descreve a relação sexual, ela não é satisfatória para você. Portanto, não 

existe nada que te motive a continuar procurando. [INT] 

(2) Descrição de regularidades ou padrões recorrentes entre ações (do cliente e/ou de 

terceiros) e outros eventos ou ações: Terapeuta explica a ocorrência do comportamento do 

cliente ou de terceiros em termos de padrões recorrentes, relações temporais ou de 

contigüidade ou aponta a existência de temas recorrentes nos eventos relatados pelo cliente; 

Exemplos: 

� T: A impressão que eu tenho é que sempre que ele te faz um elogio, ele é seguido 

por uma crítica, do tipo... “você foi ótimo na apresentação, mas...”[INT] 

� T: Você já notou que, sempre que há alguma situação muito difícil pela frente, 

você fica doente? [INT] 

� T: Essa é uma dúvida que te persegue, né? Se é por você ou pela gravidez que ele 

está mudando... [INT] 

� T: Você se dá conta de que suas obsessões sempre são relacionadas a situações 

nas quais você age por impulso com outras pessoas e depois se arrepende? Aí você fica 

ruminando sobre o que poderia ter sido diferente... [INT] 

(3) Diagnóstico: Apresentação de diagnóstico ou rótulo relativo a algum padrão de 

interação ou conjunto de sintomas descritos pelo cliente ou observados pelo terapeuta. 
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Exemplos: 

� C: Você acha que eu estou deprimido? 

T: Você parece mais ansioso que deprimido [INT] 

� T: Isso que você acabou de descrever é conhecido pela psiquiatria como 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo. (após a descrição do cliente de sua queixa)[INT] 

(4) Devolutiva de avaliação padronizada: Apresentação de conclusão relativa a algum 

teste, escala ou instrumento de avaliação psicológica. 

Exemplo: 

� T: O teste indica que você tem maior interesse por profissões relacionadas ao 

cuidado e atendimento de pessoas. [INT] 

(5) Estabelecimento de sínteses: Verbalizações nas quais o terapeuta apresenta 

sínteses, conclusões ou reorganização do que foi dito em algum ponto anterior pelo cliente a 

respeito de seu comportamento ou de terceiros. A síntese deve apresentar uma 

INTERPRETAÇÃO diferente daquela descrita no relato do cliente ou acrescentar informações ou 

opiniões do terapeuta que não estavam na fala do cliente. 

Exemplo: 

� T: Então, você está dependente de álcool... já deve estar começando a beber de 

manhã, eu suponho. [INT] 

(6) Metáforas ou analogias explicativas: Descrições sobre padrões de interação do 

cliente ou de terceiros por meio de apresentação de situações semelhantes, análogas ou 

simbólicas. 

Exemplos: 

� T: Quando você falou que tinha dor de cabeça, eu me lembrei daquelas mulheres 

que na hora de transar dizem "ah, eu não posso, estou com dor de cabeça". [INT] 

� C: De fato, ele é muito baixinho... eu acho que não ia dar certo mesmo... 

T: É... as uvas estão verdes... [INT] 

(7) Inferências: Suposições sobre a ocorrência de relações ou eventos até então não 

relatados pelo cliente ou não descritos pelo terapeuta, apenas quando essa inferência não diz 

respeito a sentimentos e emoções do cliente. (esse critério diferencia essa subcategoria de 

interpretação da categoria EMPATIA). 

Exemplo: 

� T: Imagino que ele tenha sido extremamente gentil nas primeiras semanas e 

depois... [INT] 
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(8) Previsões: suposições sobre a ocorrência futura de comportamentos do cliente ou 

de terceiros. 

Exemplo: 

� T: Acredito que a próxima coisa que ele vai fazer é te convidar para sair... [INT] 

(9) Confrontações: Terapeuta aponta discrepâncias ou contradições no discurso do 

cliente. 

Exemplo: 

� T: Você estava dizendo há pouco que seu marido não lhe dá a menor atenção, mas 

agora você está me dizendo uma série de cuidados que ele tem com você. 

[INT] 

(10) Normalizações: Terapeuta sugere que algo que o cliente ou terceiros sentem ou 

fazem é normal, ou esperado. 

Exemplo: 

� T: Isso é normal... adolescentes tendem a agir dessa forma. Daqui a pouco ele vai 

voltar a se aproximar... [INT] 

(11) Descrição de processo: Terapeuta descreve ao cliente sua análise a respeito de um 

processo que vem ocorrendo ou de transformações que ele percebe ao longo desse processo. 

Exemplo: 

� C: Por que às vezes as coisas empacam entendeu? 

T: É eu sei, e não é de hoje, né? Não é de hoje a coisa vem e vai piorando, piorando, 

não sei, acho até que hoje você convive melhor. [INT] 

 

Caracterização geral da categoria 

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. 
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Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) A categorização de um trecho como INTERPRETAÇÃO independe da precisão ou 

correção da análise feita pelo terapeuta, ou de sua concordância por parte do cliente. 

(b) Se uma pergunta é feita como parte de uma verbalização de INTERPRETAÇÃO ou 

como pedido de confirmação de INTERPRETAÇÃO dada pelo terapeuta, não é considerada 

SOLICITAÇÃO DE RELATO e registra-se unicamente a ocorrência da categoria em questão. 

(c) Verbalizações do terapeuta que repetem ou confirmam para o cliente o conteúdo de 

uma INTERPRETAÇÃO que o terapeuta acabou de apresentar (por meio de repetição, 

verbalizações curtas ou expressões paralingüísticas) são categorizadas como INTERPRETAÇÃO. 

(d) Um segmento de verbalização do terapeuta é categorizado como INTERPRETAÇÃO 

apenas se a relação apresentada, de alguma forma, acrescenta informações novas ou muda o 

significado do relato apresentado pelo cliente. Quando um resumo ou síntese não muda o 

sentido do que foi dito pelo cliente, classifique como EMPATIA. 

(e) Quando uma inferência por parte do terapeuta refere-se à ocorrência de 

sentimentos ou emoções do cliente, sua fala é categorizada como EMPATIA. 

(f) Verbalizações que sugerem que algum evento é normal, ou esperado, quando têm 

como ênfase a validação de um sentimento relatado pelo cliente, categorize EMPATIA. 

Quando ocorrem de forma a explicar algum comportamento do cliente ou de terceiros, 

categorize INTERPRETAÇÃO. Quando se referem a outros eventos, que não o comportamento 

do cliente ou de terceiros, categorize INFORMAÇÃO. 

(g) Verbalizações nas quais o terapeuta demonstra preocupação pessoal com o cliente 

são tipicamente categorizadas como EMPATIA, mas quando são acompanhadas de explicação, 

codifique apenas a categoria INTERPRETAÇÃO. 

Exemplo: 

� T: O que me preocupa é a função que o álcool está exercendo em sua vida. O uso 

do álcool em situações sociais é tranqüilo, mas você o está usando para alívio da ansiedade, 

como se fosse um remédio. E essa função do álcool é perigosa porque favorece a 

dependência. [INT]. 

(h) EMPATIA precede INTERPRETAÇÃO. Quando em dúvida entre EMPATIA e 

INTERPRETAÇÃO, categorize EMPATIA. 

(i) Quando o terapeuta fornece descrições de relações explicativas ou causais entre 

eventos - relações do tipo "se... então", a respeito de outros eventos, que não o 

comportamento do cliente ou de terceiros, é categorizada INFORMAÇÃO. 
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(j) Quando o terapeuta retoma assuntos ou diálogos discutidos anteriormente, 

estabelecendo alguma relação explicativa sobre o comportamento do cliente ou de terceiros, 

não é registrada a categoria INFORMAÇÃO, e sim INTERPRETAÇÃO. 

(k) Quando em dúvida entre INFORMAÇÃO e INTERPRETAÇÃO, categorize 

INFORMAÇÃO. 

(l) Quando uma verbalização do tipo “se... então” sugere que o cliente pode melhorar 

caso realize determinadas ações ou tarefas propostas pelo terapeuta, são categorizadas ambas 

as categorias: INTERPRETAÇÃO e RECOMENDAÇÃO, cada uma no respectivo segmento da 

verbalização, a depender dos critérios estabelecidos para cada categoria. 

(m) Quando uma RECOMENDAÇÃO é acompanhada de explicações do por que o cliente 

deve segui-la, é registrada a ocorrência de ambas as categorias – RECOMENDAÇÃO e 

INFORMAÇÃO ou RECOMENDAÇÃO E INTERPRETAÇÃO - cada uma no segmento apropriado da 

interação, a depender dos critérios estabelecidos para cada categoria. 

(n) Quando em dúvida entre RECOMENDAÇÃO e INTERPRETAÇÃO, categorize 

INTERPRETAÇÃO. INTERPRETAÇÃO precede RECOMENDAÇÃO. 

 

Terapeuta aprova ou concorda com ações ou avaliações do cliente 

Sigla: APR 

Nome resumido: APROVAÇÃO 

Categoria tipo: estado 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Elogios ou avaliações positivas sobre o cliente: Terapeuta expressa julgamento 

favorável a ações, características ou aparência do cliente (sejam estas relatadas pelo cliente ou 

observadas pelo terapeuta). 

Exemplos: 

� T: Você tomou a decisão certa. Está lidando com isso muito bem! [APR] 

� T: Você está de parabéns! Sua condução foi perfeita! [APR] 

� T: Que lindo esse teu colarzinho! [APR] 

(2) Descrição de ganhos terapêuticos: Terapeuta descreve os progressos ou sucessos 

do cliente. 

Exemplo: 
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� T: Puxa, C., eu estava me lembrando da época em que a gente começou a 

trabalhar juntos. Como as coisas estão mudadas! Você lembra que era difícil pra você até 

mesmo vir sozinha para cá? E agora você está se virando sozinha, como maior 

desprendimento... acho muito legal isso! [APR] 

(3) Verbalizações de concordância: Terapeuta confirma ou relata estar de acordo com 

afirmações verbalizadas pelo cliente. 

Exemplo: 

� T: Com certeza! Você tem toda a razão. [APR] 

(4) Pseudo discordância: Terapeuta discorda do cliente, mas o faz de forma a ressaltar 

características ou ações do cliente que ele considera positivas. 

Exemplo: 

� C: Eu só melhorei por causa da medicação. 

T: De fato, a medicação pode te ajudar, mas se você não tivesse agido, tudo 

 estaria igual. [APR] 

(5) Relato de sentimentos positivos: Terapeuta relata gostar do cliente, ou sentir-se 

bem em sua presença ou relata estar satisfeito com alguma ação realizada pelo cliente ou com 

o andamento da sessão. 

Exemplos: 

� T: Gostei muito da nossa sessão de hoje. Acho que falamos de assuntos bastante 

importantes. [APR] 

� T: Você conversa super bem! É muito agradável conversar com você. [APR] 

(6) Exclamações e expressões de aprovação: Verbalizações exclamativas ou 

comentários em forma de exclamação ou interrogação, apresentados após a descrição de ações 

do cliente, sugerindo que tal ação foi aprovada pelo terapeuta. 

Exemplos: 

� C: Consegui recuperar a minha nota de matemática. 

T: Que máximo!!! [APR] 

� C: Consegui caminhar todos os dias essa semana. 

T: É mesmo? [APR] 

� C: Daí, fomos para a capela e me chamou a atenção o Bill, o cachorro do caseiro, 

porque desde pequeno ele me acompanha na capela... só que ele não entra. Então ele... põe o 

pezinho, ele só olha para mim, ele tira o pé do piso e fica no cimento do lado de fora parado 

olhando, ele não entra ... é uma coisa bárbara você ver! 
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T: Nossa, e você ensinou ele... [APR] 

(7) Agradecimentos: Terapeuta agradece o cliente por alguma ação deste ou após um 

elogio. 

Exemplo: 

� C: Não, você é uma das responsáveis, eu tinha que dizer, não, eu faço questão, eu 

sou muito franca, sabe, de extrema transparência, é, você, de uma forma assim, muito 

inteligente, tá sabendo me conduzir assim, entre aspas, porque eu to tendo mais 

discernimento, sabendo o que é mais conveniente e o que não é e to tentando encontrar o 

caminho, não é?, Sem tanto medo de ser feliz. 

T: Que bom, obrigada, fico muito contente. [APR] 

 

Caracterização geral da categoria 

APROVAÇÃO contempla verbalizações do terapeuta que sugerem avaliação ou 

julgamento 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 apropriados. Isso difere da categoria EMPATIA, 

que tem um caráter inespecífico e não envolve avaliação ou julgamento. 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) Quando aprovação é acompanhada de descrição do comportamento do cliente que 

foi alvo da aprovação, registre unicamente a ocorrência da categoria APROVAÇÃO. 

Exemplo: 

� C: Ele quis mudar e eu fiquei com medo de tomar, não comprei... 

T: Porque você está ótima, né C., independentemente de estar tomando três ou quatro 

comprimidos, você está conseguindo fazer muito mais coisas, tomar decisões... [APR] 

C: É... e eu achei melhor ficar só com três. 

(b) Se uma pergunta é feita como parte de uma verbalização de APROVAÇÃO ou como 

pedido de confirmação de APROVAÇÃO dada pelo terapeuta, não é considerada SOLICITAÇÃO 

DE RELATO e registra-se unicamente a ocorrência da categoria APROVAÇÃO. 

(c) Verbalizações curtas ou expressões paralingüísticas de concordância emitidas pelo 

terapeuta após solicitação do cliente, ou imediatamente após o cliente terminar uma fala, são 

categorizadas como APROVAÇÃO (quando após o relato de ações do cliente) ou EMPATIA 

(quando após a descrição de outros eventos). FACILITAÇÃO só é categorizada se acontece 
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enquanto o cliente tem a palavra. Não é codificada quando ocorre durante pausas de três 

segundos ou mais na conversação. 

(d) FACILITAÇÃO precede APROVAÇÃO. Quando em dúvida entre APROVAÇÃO e 

FACILITAÇÃO, categorize FACILITAÇÃO. 

(e) Comentários em forma de exclamação, quando apresentados após a descrição de 

outros eventos, que não ações do cliente, são categorizados como EMPATIA. Quando estes 

comentários são apresentados após a descrição de ações do cliente, são categorizados como 

APROVAÇÃO. 

(f) AUTO-REVELAÇÃO: Verbalizações nas quais o terapeuta revela sua própria 

experiência com relação a um evento sendo discutido, quando tal relato sugere a solução de 

algum problema em discussão ou da queixa sendo analisada, supõem a proposição do 

terapeuta como um modelo e, portanto, são categorizadas como RECOMENDAÇÃO. 

Quando o terapeuta revela informações pessoais de forma a sugerir compreensão ou 

entendimento da experiência do cliente, é categorizada EMPATIA. Quando o terapeuta revela 

informações pessoais de forma a sugerir concordância, é categorizada APROVAÇÃO. 

(g) EMPATIA precede APROVAÇÃO. Quando em dúvida entre APROVAÇÃO e EMPATIA, 

categorize EMPATIA. 

(h) Orientações para a emissão de respostas de caráter encoberto (tais como pedidos 

do terapeuta para que o cliente pense ou reflita sobre um determinado tema ou questão) são 

consideradas APROVAÇÃO quando a verbalização do terapeuta recomenda 

 explicitamente que o cliente observe, entre em contato ou tome consciência de um ganho 

terapêutico, conquista ou progresso que ele (o cliente) tenha alcançado. São consideradas 

SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO quando não for especificada a resposta encoberta a ser emitida, 

tendo como foco melhorar ou aprofundar a análise do tema em discussão por meio de 

respostas de observação e de descrição de eventos. Tais orientações são consideradas 

RECOMENDAÇÃO quando especificam a resposta a ser emitida pelo cliente, de modo a alterar o 

seu desempenho final em uma situação, atividade ou tarefa. 

Exemplo: 

�T: Quero que você reflita sobre o que estava ocorrendo todas as vezes que você 

obteve sucesso no enfrentamento. [SRF] (*) Trata-se de SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO, porque o 

que é solicitado pelo terapeuta é a obtenção de informações mais aprofundadas sobre o tema e 

não o engajamento do cliente em uma resposta encoberta de topografia especificada. 
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�T: Quando você estiver em uma situação semelhante, antes de reagir atacando, 

pense nas possíveis razões pelas quais a pessoa pode ter feito aquilo que te desagradou. 

[REC] (*) Nesse caso, trata-se de um pedido do terapeuta que especifica a topografia da 

resposta e visa modificar o desempenho final do cliente em determinada condição, 

caracterizando-se, portanto como uma RECOMENDAÇÃO. 

�T: Presta atenção em como as coisas têm sido diferentes... olha quantas vezes você 

tem conseguido fazer as coisas sem a ajuda do seu marido... acho que isso é super 

importante... [APR] (*) Trata-se de APROVAÇÃO, porque a verbalização do terapeuta 

recomenda explicitamente que o cliente tome consciência de um ganho terapêutico que ele (o 

cliente) alcançou. 

(i) SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO precede APROVAÇÃO. Na dúvida entre APROVAÇÃO e 

SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO, categorize SOLICITAÇÃO DE REFLEXÃO. 

(j) APROVAÇÃO precede RECOMENDAÇÃO. Quando em dúvida entre RECOMENDAÇÃO e 

APROVAÇÃO, categorize APROVAÇÃO. 

(k) Quando uma aprovação é acompanhada de explicações de porque aquela ação foi 

boa ou correta, registre a ocorrência de ambas as categorias – APROVAÇÃO E INTERPRETAÇÃO, 

cada uma no segmento apropriado da interação. 

Exemplo: 

� C: Ela: “então você não fica preocupada. Eu vou sair com o A.”. Eu digo: “ah! 

Que bom! Vai, sim! Foi legal a senhora ter ligado!” 

T: Ótimo... [APR] Você notou que, das últimas conversas que você teve com ela, essa 

é a primeira em que você fica do lado dela? Você deu um apoio, e o engraçado é que a 

reação dela foi assim: “é... acho que é isso mesmo...”. O contrário do que sempre fez. [INT] 

C: O contrário do que sempre fez. 

(l) Quando a descrição pelo terapeuta de algum ganho, progresso ou conquista do 

cliente é analisada como relacionada a algum outro evento, tal como a análise de 

conseqüências que poderiam ser obtidas por meio daquele comportamento ou análise de 

variáveis que propiciaram aquela mudança do cliente, categorize apenas INTERPRETAÇÃO. Em 

casos nos quais o terapeuta parabeniza ou elogia o cliente antes ou depois de apresentar a 

análise do evento, categorize APROVAÇÃO e INTERPRETAÇÃO, cada qual no seu respectivo 

segmento, conforme descrito no critério anterior (k). 

(m) INTERPRETAÇÃO precede APROVAÇÃO. Na dúvida entre APROVAÇÃO e 

INTERPRETAÇÃO, categorize a segunda. 
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Terapeuta reprova ou discorda de ações ou avaliações do cliente 

Sigla: REP 

Nome resumido: REPROVAÇÃO 

Categoria tipo: estado 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Discordância: Terapeuta discorda ou expressa julgamento desfavorável sobre 

ações, avaliações afirmações propostas ou características do cliente (sejam estas relatadas 

pelo cliente ou observadas pelo terapeuta). 

Exemplos: 

� T: Eu não acho que seja assim. [REP] 

� T: As coisas são muito mais simples do que você pinta. [REP] 

(2) Crítica: Terapeuta descreve falhas do cliente ou critica suas ações, características 

ou aparência. 

Exemplo: 

� T: Eu penso que você faz bem algumas coisas tais como supervisionar, monitorar 

[APR], entretanto às vezes você entra em uma escalada de castigo, castigo, castigo. [REP] 

(3) Ironia: Comentários de qualquer natureza feitos em tom sarcástico ou hostil com 

relação ao cliente. Comentários do terapeuta que sugerem incredulidade a respeito de relatos 

do cliente sobre o que disse ou fez. (*) Nesse caso, categorize também o respectivo 

qualificador TOM EMOCIONAL (-2). 

Exemplos: 

� T: Você de fato pensa que sua mãe deveria deixá-lo vir para casa quando você 

quer? [REP] 

� T: Eu vou pegar uma xícara de café. Eu estou perdido. [REP] 

� T: Você tá fumando com essa tosse? (sorrindo). [REP] 

(4) Ameaça: Terapeuta prevê conseqüências negativas ou aversivas para uma ação (ou 

pela não ação) do cliente em forma de ameaça. 

Exemplos: 

� T: Você pode escolher fazer isto desse modo ou ser miserável o resto de sua 

vida. [REP] 
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� T: Eu acho que a gente faz escolhas... você pode continuar fugindo de escolher 

uma profissão... há tantas pessoas que preferem ser donas de casa e lavar as 

 roupas do marido o resto da vida... [REP] 

(5) Paráfrase crítica: Terapeuta apresenta de forma resumida o que foi dito em algum 

ponto anterior pelo cliente na mesma sessão, por meio de repetição literal ou reorganização 

das verbalizações do cliente, explicitando uma crítica ou apontando uma falta ou erro do 

cliente. 

Exemplos: 

� T: Eles pegaram a recompensa mesmo quando eles não a tinham merecido? 

(pergunta apresentada em tom hostil após a cliente dizer que prometeu recompensa aos filhos 

após uma tarefa e que os filhos não cumpriram a tarefa, mas ela os recompensou). [REP] 

� T: Você quer dizer que você o deixa dormir em sua cama e ele a molha toda 

noite? (risada) [REP] 

� T: Você o deixou escolher seu próprio castigo? [REP] 

(6) Auto-revelações desafiadoras: Terapeuta relata sua experiência com relação a um 

evento do qual o cliente se queixa, sugerindo que sua atuação foi melhor que a do cliente ou 

que, se ele conseguiu solucionar o problema, o cliente também deveria conseguir. 

Exemplo: 

� T: Quando eu resolvi sair da casa de meus pais eu tinha plena consciência de que 

eu deveria me sustentar, e não ficar esperando que meus pais me ajudassem. 

[REP] 

(7) Relato de sentimentos negativos: Terapeuta relata que não gosta do cliente ou de 

algo que ele faça ou que está insatisfeito com algum aspecto relativo ao seu comportamento. 

 Exemplos:  
� T: Eu vou continuar a atendê-lo por que para mim é um desafio, mas eu não gostei de você. 

[REP]  

� T: Eu fico muito irritado quando você fala comigo dessa forma, e quando isso acontece, a 

vontade que eu tenho é de te tratar da mesma forma. [REP]  

(8) Advertência: Terapeuta diz ao cliente que ele está impedindo o progresso terapêutico 

ou o andamento da sessão.  

Exemplo:  

� T: Eu quero ajudá-la, mas é impossível fazermos alguma coisa com tantos atrasos... 

hoje você chegou 40 minutos atrasada... o que nós podemos fazer em dez minutos? [REP]  

Caracterização geral da categoria  
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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.  

 

Critérios de inclusão ou exclusão  

(a) REPROVAÇÃO X SOLICITAÇÃO DE RELATO: Se uma pergunta é feita como parte de uma 

verbalização de REPROVAÇÃO ou como pedido de confirmação de reprovação apresentada pelo 

terapeuta, não é considerada a ocorrência de SOLICITAÇÃO DE RELATO e registra-se unicamente a 

categoria REPROVAÇÃO.  

(b) REPROVAÇÃO X SOLICITAÇÃO DE RELATO: Quando uma pergunta do terapeuta é 

apresentada em tom irônico ou desafiador, sugerindo crítica, descrença ou discordância do 

terapeuta com relação ao cliente, categorize REPROVAÇÃO, e não SOLICITAÇÃO DE RELATO. (*) 

Nesse caso, registre também o respectivo qualificador TOM EMOCIONAL (-2).  

(c) SOLICITAÇÃO DE RELATO precede REPROVAÇÃO. Quando em dúvida entre 

SOLICITAÇÃO DE RELATO e REPROVAÇÃO, dê preferência a SOLICITAÇÃO DE RELATO.  

(d) REPROVAÇÃO X FACILITAÇÃO: A verbalização “certo”, quando dita sarcasticamente, 

sugerindo discordância, deve ser categorizada como REPROVAÇÃO. (*) Nesse caso, registre 

também o respectivo qualificador TOM EMOCIONAL (-2).  

(e) FACILITAÇÃO precede REPROVAÇÃO. Quando em dúvida entre REPROVAÇÃO e 

FACILITAÇÃO, categorize FACILITAÇÃO.  

(f) REPROVAÇÃO X EMPATIA: Verbalizações tais como “é mesmo?” ou “não acredito”, 

quando sugerem descrença no relato do cliente ou crítica ao seu comportamento, são 

categorizadas como REPROVAÇÃO, e não EMPATIA.  

(g) REPROVAÇÃO X EMPATIA: Quando o terapeuta ri do relato de ações do cliente, não 

sugerindo ironia, mas sim interesse em seu relato (ele ri com o cliente, e não do cliente), 

categorize EMPATIA.  

(h) REPROVAÇÃO X EMPATIA: Verbalizações exclamativas após o relato de alguma ação 

por parte do cliente, quando apresentadas em tom sarcástico ou hostil, são categorizadas como 

REPROVAÇÃO e não EMPATIA ou APROVAÇÃO. (*) Nesse caso, categorize também o respectivo 

qualificador TOM EMOCIONAL (-2).  
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(i) REPROVAÇÃO X EMPATIA: Em caso de síntese ou paráfrase que explicita uma crítica ou 

aponta uma falta ou erro do cliente, registrae REPROVAÇÃO.  

(j) REPROVAÇÃO X EMPATIA: quando uma verbalização na qual o terapeuta demonstra 

reocupação pessoal com o cliente é acompanhada de crítica, codifique apenas a categoria 

REPROVAÇÃO.  

Exemplo:  

� T: Fiquei preocupado com você a semana passada... [EMP] como é que ficaram as 

coisas com seus pais? [SRE]  

� T: Não é possível que você continue bebendo essa quantidade. Fico preocupado com 

as conseqüências disso. [REP]  

(k) REPROVAÇÃO X EMPATIA X RECOMENDAÇÃO: Verbalizações nas quais o terapeuta 

relata sua experiência com relação a um evento, sugerindo que sua atuação foi melhor que a do 

cliente ou que, se ele conseguiu solucionar o problema, o cliente também deveria conseguir, são 

categorizadas como REPROVAÇÃO. Verbalizações nas quais o terapeuta revela sua própria 

experiência com relação a um evento sendo discutido, quando tal relato sugere a solução de algum 

problema em discussão ou da queixa sendo analisada, supõem a proposição do terapeuta como um 

modelo e, portanto, são categorizadas como RECOMENDAÇÃO. Quando o terapeuta revela 

informações pessoais de forma a sugerir compreensão ou entendimento da experiência do cliente, 

é categorizado EMPATIA. Quando ele revela informações pessoais de forma a sugerir 

concordância, é categorizada APROVAÇÃO. Em qualquer outro caso, registre a categoria OUTRAS 

VOCAL TERAPEUTA.  

(l) Quando em dúvida entre REPROVAÇÃO e EMPATIA, categorize OUTRAS VOCAL 

TERAPEUTA.  

(m) REPROVAÇÃO X INFORMAÇÃO: Quando uma REPROVAÇÃO é acompanhada de 

descrição do evento que foi alvo da reprovação, é registrada unicamente a ocorrência da categoria 

REPROVAÇÃO.  

(n) REPROVAÇÃO X INFORMAÇÃO: A correção de um engano do cliente, quando não 

realizada em tom hostil, não é categorizada como REPROVAÇÃO, mas sim como INFORMAÇÃO.  

(o) INFORMAÇÃO precede REPROVAÇÃO. Quando em dúvida entre INFORMAÇÃO e 

REPROVAÇÃO, categorize INFORMAÇÃO.  

(p) REPROVAÇÃO X RECOMENDAÇÃO: Quando sugestões são apresentadas de modo 

sarcástico, categorize REPROVAÇÃO. (*) Nesse caso, categorize também o respectivo qualificador 

TOM EMOCIONAL (-2).  

(q) RECOMENDAÇÃO precede REPROVAÇÃO. Quando em dúvida entre RECOMENDAÇÃO e 

REPROVAÇÃO, categorize RECOMENDAÇÃO.  
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(r) REPROVAÇÃO X INTERPRETAÇÃO: Quando uma REPROVAÇÃO é acompanhada de 

explicações de porque o terapeuta discorda ou de por que não funcionará determinada proposta do 

cliente, registre a ocorrência de ambas as categorias – REPROVAÇÃO e INTERPRETAÇÃO, cada 

uma no segmento apropriado da interação.  

(s) REPROVAÇÃO X INTERPRETAÇÃO: Quando uma verbalização do tipo “se... então” é 

emitida em tom de ameaça, sugerindo que o cliente pode sofrer conseqüências negativas ou 

aversivas  caso realize (ou não) determinadas ações ou tarefas, é categorizada como 

REPROVAÇÃO. (*) Nesse caso, categorize também o respectivo qualificador TOM EMOCIONAL.  

(t) REPROVAÇÃO X INTERPRETAÇÃO X EMPATIA: Quando o terapeuta descreve algum tipo 

de retrocesso, recaída ou insucesso do cliente, a verbalização é categorizada como REPROVAÇÃO 

apenas quando é apresentada em tom de crítica, ameaça ou ironia. Caso contrário, categorize 

INTERPRETAÇÃO ou EMPATIA, dependendo do conteúdo e do teor da descrição apresentada pelo 

terapeuta. (*) Nesse caso, categorize também o respectivo qualificador TOM EMOCIONAL.  

(u) REPROVAÇÃO X INTERPRETAÇÃO: A previsão de conseqüências negativas ou aversivas 

para uma ação (ou não ação) do cliente só é considerada REPROVAÇÃO quando o terapeuta 

explicita julgamento ou avaliação contrários à ação do cliente. A mera descrição de conseqüências 

aversivas a uma ação do cliente por parte do terapeuta, quando não indica ameaça e/ou não sugere 

um julgamento ou avaliação negativos por parte do terapeuta, é categorizada como 

INTERPRETAÇÃO.  

(v) REPROVAÇÃO X INTERPRETAÇÃO: Em caso de síntese que muda o sentido da 

descrição do cliente, mas explicita uma crítica ou aponta uma falta ou erro deste, codifique como 

REPROVAÇÃO.  

(w) INTERPRETAÇÃO precede REPROVAÇÃO. Na dúvida entre INTERPRETAÇÃO e 

REPROVAÇÃO, categorize a primeira.  

(x) REPROVAÇÃO X APROVAÇÃO: Verbalizações nas quais o terapeuta discorda do cliente, 

mas o faz de forma a ressaltar características do cliente que ele considera positivas, caracterizam 

pseudodiscordância, e são categorizadas como APROVAÇÃO.  

(y) REPROVAÇÃO X APROVAÇÃO: Diferentemente de APROVAÇÃO, que deve ser 

codificada apenas quando o relato do cliente não está em curso, um simples “não” proferido pelo 

terapeuta enquanto o cliente está falando pode ser codificado como REPROVAÇÃO, se implica em 

discordância do cliente.  

(z) Na dúvida entre APROVAÇÃO e REPROVAÇÃO, categorize OUTRAS VOCAL 

TERAPEUTA.  

(aa) REPROVAÇÃO X APROVAÇÃO X INTERPRETAÇÃO X EMPATIA: Opiniões, avaliações 

ou julgamentos emitidos pelo terapeuta podem exercer diferentes funções na interação. Quando 
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uma opinião, avaliação ou julgamento é emitida a respeito de uma ação, verbalização ou avaliação 

do cliente, do próprio cliente ou da sessão em curso, ela deve ser categorizada como 

INTERPRETAÇÃO, APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO ou EMPATIA, aquela que for mais apropriada, de 

acordo com o teor e o alvo da avaliação. Quando diz respeito a outros tipos de eventos que não se 

encaixam em nenhuma dessas três categorias, a verbalização deve ser categorizada como OUTRAS 

VOCAL TERAPEUTA. 

 

Outras verbalizações do terapeuta 

Sigla: TOU 

Nome resumido: OUTRAS VOCAL TERAPEUTA 

Categoria tipo: estado 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(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. 

Exemplos: 

� T: Aceita uma balinha? [TOU] 

� T: Só um minutinho, que eu vou pedir uma água para a secretária. [TOU] 

� T: Desculpe, eu me esqueci de desligar o celular. [TOU] 

(2) Acertos ocasionais: Acertos ocasionais de horário e/ou local da sessão. 

Exemplo: 

� T: Então, a gente, na semana que vem, faz a sessão na terça-feira, das três às 

quatro. [TOU] 

(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. 

Exemplos: 

� C: Onde é que eu estava mesmo? 

T: Você estava falando sobre sua viagem de férias. [TOU] 

� T (após interrupção da sessão): Então, você estava me falando sobre o seu 

receio de prestar o vestibular. [TOU] 
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(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. 

Exemplo: 

� C: Eu fiquei realmente chocado com aquela cena. [TOU] 

� T: Eu acho que a televisão não deveria mostrar esse tipo de coisa. Não 

 acrescenta em nada a vida das pessoas. [TOU] 

Não-exemplo: 

� T: Eu penso que você poderia, sim, ter comprado o livro. Afinal, o dinheiro é 

seu, não é? [REC] (*) Não é uma verbalização do tipo Opiniões pessoais sobre 

eventos externos porque se refere ao comportamento do cliente. 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) Em estudos de terapia individual, quando há uma terceira pessoa envolvida na 

sessão, tal como em situações de orientação de pais, sessões incluindo cônjuge ou familiar, as 

falas do terapeuta dirigidas exclusivamente a esta terceira pessoa, ou nas quais há dúvida 

sobre a quem a verbalização se dirige (se apenas cliente, se apenas terceiro ou ambos) são 

categorizadas como OUTRAS VOCAL TERAPEUTA. Já falas do terapeuta claramente dirigidas a 

ambos os participantes (cliente e terceiro) são categorizadas na categoria correspondente. 

(b) Afirmações ou comentários são considerados SOLICITAÇÃO DE RELATO apenas se 

não podem ser classificados em nenhuma outra categoria, com exceção de OUTRAS VOCAL 

TERAPEUTA. SOLICITAÇÃO DE RELATO tem precedência sobre OUTRAS VOCALTERAPEUTA. 

(c) Opiniões, avaliações ou julgamentos emitidos pelo terapeuta podem exercer 

diferentes funções na interação. Quando uma opinião, avaliação ou julgamento são 

emitidos a respeito de uma ação, verbalização ou avaliação do cliente ou da sessão em curso, 

deve ser categorizado APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO ou EMPATIA, aquela que for mais 

apropriada de acordo com o teor e o alvo da avaliação. Quando diz respeito a outros tipos de 

eventos que não se encaixam em nenhuma dessas três categorias, a verbalização deve ser 

categorizada como OUTRAS VOCAL TERAPEUTA. 

(d) Verbalizações nas quais o terapeuta revela sua própria experiência com relação a 

um evento sendo discutido, quando tal relato sugere a solução de algum problema em 

discussão ou da queixa sendo analisada, supõem a proposição do terapeuta como um modelo 

e, portanto, são categorizadas como RECOMENDAÇÃO. Quando o terapeuta revela informações 

pessoais de forma a sugerir compreensão ou entendimento da experiência do cliente, é 
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categorizada EMPATIA. Quando o terapeuta revela informações pessoais de forma a sugerir 

concordância, é categorizada APROVAÇÃO. 

Verbalizações nas quais o terapeuta relata sua experiência com relação a um evento, 

sugerindo que sua atuação foi melhor que a do cliente ou que, se ele conseguiu solucionar o 

problema, o cliente também deveria conseguir, são categorizadas como REPROVAÇÃO. Relatos 

do terapeuta de algum evento de sua própria experiência, quando não sugerem a solução de 

problema ou queixa, a compreensão ou entendimento da experiência do cliente, ou desafios, 

são categorizados como OUTRAS VOCAL TERAPEUTA. 

(e) Quando em dúvida entre REPROVAÇÃO e EMPATIA, categorize OUTRAS VOCAL 

TERAPEUTA. 

(f) Na dúvida entre APROVAÇÃO e REPROVAÇÃO, categorize OUTRAS VOCAL 

TERAPEUTA. 

 

Terapeuta permanece em silêncio 

Sigla: TSL 

Nome resumido: T SILÊNCIO 

Categoria tipo: estado 

 

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. 

Quando não há outra resposta verbal do terapeuta do tipo estado, a categoria T 

SILÊNCIO deve ser mantida ativada, mesmo se outra categoria verbal do tipo evento do 

terapeuta ocorrer. 

 

 

Eixo I-3. Categorização do comportamento verbal vocal do cliente. 

As categorias a seguir referem-se a verbalizações do cliente dirigidas ao 

terapeuta. 

Tipo de evento aos quais as ações do cliente podem se referir 

Os eventos podem incluir ações do cliente e/ou de terceiros, sentimentos, emoções, 

pensamentos, ações públicas, interações com terceiros e fatos diversos, o comportamento do 

cliente, do terapeuta ou de terceiros. 
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Origem do evento na sessão 

Os eventos aos quais as ações do cliente se referem podem ter sido relatados ou 

observados, pelo terapeuta ou pelo cliente. 

Tempo no qual o evento em questão foi observado/relatado pelo cliente 

A ação ou verbalização do cliente pode se referir a (a) eventos ocorridos/relatados 

imediatamente antes, na sessão; (b) eventos ocorridos/ relatados em outros momentos da 

mesma sessão; (c) eventos ocorridos/ relatados em sessões anteriores; (d) eventos ocorridos 

no passado ou (e) especulações sobre eventos futuros. 

 

Cliente solicita informações, opiniões, asseguramento, recomendações ou 

procedimentos 

Sigla: SOL 

Nome resumido: SOLICITAÇÃO 

Categoria tipo: estado 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Solicitação de informações ou esclarecimentos: Cliente solicita ao terapeuta 

informações, confirmações ou esclarecimentos a respeito de eventos, da racional da terapia ou 

do andamento da sessão. 

Exemplos: 

� C: Quanto tempo você acha que a terapia vai durar? [SOL] 

� C: Só que eu não entendi muito bem, como é que é? [SOL] 

� C: E comecei. Fui estudar à noite, e... comecei a fumar maconha, foi indo,  foi 

indo, foi indo e, deu no que deu. [REL]. Mas porque que a gente falou dessa história toda? 

[SOL] 

(2) Solicitação de avaliação: Cliente solicita ao terapeuta que avalie seu 

comportamento ou o comportamento de terceiros, emita um diagnóstico sobre o seu problema 

ou o problema de terceiros ou, ainda, solicita que o terapeuta analise seu problema ou de 

terceiros. 

Exemplos: 

� C: Aí tinha uns versinhos que eu escrevi para ele que eu trouxe pra você pra 

 ver se eu não estou exagerando na pedida... [SOL] 

� C: Você acha que isso é possível para mim? [SOL] 
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(3) Solicitação de recomendações: Cliente solicita ao terapeuta que este sugira 

alternativas de resposta ou cursos de ação possíveis. 

Exemplo: 

� C: O que eu poderia fazer se ela começar com isso novamente? [SOL] 

(4) Solicitação de procedimentos: Cliente solicita que o terapeuta utilize determinados 

procedimentos ou técnicas, maneje determinada questão ou tema ou sugere ao terapeuta o que 

este deve fazer com relação ao seu tratamento. 

Exemplos: 

� C: O Z. falou que tem que ser trabalhado isso, viu?... [SOL] 

� C: Eu quero que você me ensine a aplicar a exposição para pânico. [SOL] 

� C: Eu vim aqui porque meu psiquiatra me disse que eu preciso de uma terapia de 

exposição para o TOC. [SOL] 

(5) Solicitação de asseguramento: Cliente solicita ao terapeuta asseguramento sobre a 

ocorrência (ou não ocorrência) de determinados eventos, sobre fatos ou sobre a correção de 

sua (do cliente) avaliação ou opinião a respeito de eventos. 

Exemplos: 

� C: Aí eu falei pra ele que isso é por causa de algum trauma de infância. [REL] 

Você não acha que pode ser isso? [SOL] 

� C: Eu não estou ficando louco, estou? [SOL] 

(6) Apresentação da demanda: Cliente descreve comportamentos, estados ou situações 

que ele gostaria de atingir com a ajuda do terapeuta. 

Exemplo: 

� C: Eu quero aprender como eu posso melhorar a minha relação com meu filho. 

[SOL] 

 

Caracterização geral da categoria 

SOLICITAÇÃO é caracterizada por verbalizações nas quais o cliente apresenta pedidos 

ou questões ao terapeuta. 

 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) Perguntas do cliente sobre a experiência ou vida pessoal do terapeuta são 

categorizadas como SOLICITAÇÃO. 
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Cliente relata eventos 

Sigla: REL 

Nome resumido: RELATO 

Categoria tipo: estado 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Relato de informações sobre eventos: Cliente descreve fatos ocorridos, 

informações específicas, detalhes, ou esclarecimentos a respeito de eventos. 

Exemplos: 

� C: Ele falou "é, mas pra sair com a F. você sai, né?". Bom, daí no sábado eu fui 

lá, conversei porque eu estava bem e tal, sábado e domingo eu não fui para a chácara porque 

na quinta era semana santa tal eu já ia, né, ele me ligou sábado e domingo, ligou segunda tal, 

ligou todas as vezes que eu te falei. [REL] 

� T: E como foi que você descobriu que estava contaminado? 

C: Na verdade assim: Eu fazia um... Faço ainda um acompanhamento de hepatite. 

Que eu tenho hepatite crônica, sei lá... desde 80. E... aí nesse acompanhamento eu pedi para 

o médico fazer um teste de HIV, porquê... meu parceiro não era lá muito confiável. 

Comissário, cê sabe como que é. Aí, não sei, bateu. Falei, "Não". Quero fazer, quero ver o 

que que tá pegando aqui. Não que tivesse algum problema. Pelo contrário. Não tinha nada, 

me sentia muito bem.[REL] 

� C: Ficou 8 x 3,5... oito por três e meio... daí eu suava frio tá... daí eu fui ao 

cardiologista de manhã. Fiz eletrocardiograma, fiz eletro. Ele fez eu ficar de soutien e 

calcinha, ele mediu todo o pulso desde a veia terminal, desde o pé na virilha até aqui na 

carótida, foi medindo tudo onde tinha pulso, ele falou; olha o coração está bom... [REL] 

(2) Relato de eventos anteriormente registrados: Cliente relata sobre seus registros 

efetuados sobre a ocorrência de eventos, como parte de uma técnica terapêutica ou coleta de 

dados solicitados pelo terapeuta. 

Exemplo: 

� C: Eu marquei aquelas coisas que você me pediu, mas não deu pra fazer em 

 todas as vezes... olha... na segunda-feira, eu tive uma crise pequena, e o grau de ansiedade foi 

sete... foi no dia que eu tinha que fazer aquela entrevista. [REL] 

(3) Relato de sentimentos e emoções: O cliente relata ao terapeuta ter vivenciado, estar 

vivenciando ou prevê que poderá vivenciar uma resposta emocional. 
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Exemplos: 

� C: E ele caiu fora... então, assim: a cabeça vai a milhão. Eu passei o sábado 

 assim, que nem um leão feroz na jaula. Aí, quando, foi à noite eu falei "não, pára com isso. 

Não vai se deprimir agora por uma pessoa que você mal conhece, nem sabe da onde veio". 

Não é a primeira vez, aliás, todas as vezes me acontece isso. Fico mal prá cacete. Aí, depois 

eu vou me reabilitando. [REL] 

� C: Então... eu não sei exatamente o porque eu estou aqui... eu sei que eu ando sem 

muito ânimo pra fazer as coisas... e parece que está tudo bem... não sei. [REL] 

� T: Você conseguiria me dizer em que momentos essa angústia aparece? [SRF] 

C: É sempre que eu me dou conta da quantidade de coisas que eu poderia ter feito e 

que ficaram pra trás... [CER] dói muito saber que eu perdi tanta coisa por causa de uma 

doença idiota como essa. [REL] 

� C: Nossa... eu já tô imaginando a minha alegria na hora em que ele chegar! 

[REL] 

� C: Estou triste, T. To mal... To perdidinha de novo... Na semana passada achei que 

estava um pouquinho mais firme assim, em relação às mágoas, às coisas passadas, mas não 

estou não. [REL] 

� C: Então, assim: eu já vi que eu não gosto de fazer o que eu faço. Eu não gosto de 

estar ali participando daquilo (...) Fazer o quê? ... Eu não tenho estudo. Não gosto de 

estudar. (...) Eu sei que está errado. Está super, super, super errado. Eu sei que eu tenho 

capacidade. Eu sei que eu tenho. Mas eu não consigo ir para uma escola, eu não consigo 

estudar, ali sentado. [REL] 

� C: Aí a gente acabou discutindo feio... aí quando acontece isso eu fico 

pensando... de que adiantou tanto investimento nessa história? Eu me dedico, me 

dedico, pra isso? Me dá uma tristeza... [REL] 

(4) Relato de estados motivacionais ou tendências a ação: Verbalizações que sugerem 

a"força" ou a probabilidade da ocorrência de alguma resposta possivelmente relacionada com 

uma emoção. 

Exemplos: 

� C: Naquela hora eu só queria gritar e sair correndo dali... [REL] 

� C: Eu tenho uma vontade de pegar ele no colo e encher de palmadas... [REL] 

� C: É inútil. Eu me pergunto por que eu vim aqui hoje. Seria melhor eu parar a 

terapia. [REL] 
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� C: Chegou ao ponto no qual eu não pensei que eu pudesse viver com ele mais 

porque ele era tão difícil (se referindo a seu filho). Eu até tive vontade de matálo. 

Ele é tão ruim... [REL] 

� C: Aquela vaca da minha irmã continua fazendo as mesmas coisas. Estou tão 

cansada de ficar tendo que provar o tempo todo pras pessoas que as coisas que ela diz são 

tudo mentira. Às vezes tenho vontade de sumir, pra eles sentirem um pouco a minha falta. 

[REL] 

(5) Julgamento ou avaliação: Cliente relata sua opinião, julgamento ou avaliação a 

respeito de eventos. 

Exemplos: 

� C: É... foi até engraçado. Chega com um calhamaço de flores (risos). Nunca 

recebi flores na minha vida. (risos) Achei aquilo o absurdo do absurdo. [REL] 

� C: O M. é mesmo uma pessoa risível... fica o tempo todo posando de bonzinho e 

não passa de um incompetente metido a besta. É incrível como ele consegue 

 enganar todo mundo com aquela cara de boi sonso... [REL] 

Caracterização geral da categoria 

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. 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) RELATO inclui respostas para perguntas do terapeuta ou informações factuais sobre 

eventos passados ou presentes. 

(b) RELATO pode ser categorizado tanto em situações nas quais o terapeuta solicita 

maiores detalhes ou esclarecimentos sobre a queixa do cliente ou eventos relatados pelo 

cliente como em situações de conversa ou “bate-papo” sobre assuntos diversos. 

(c) Caso o pesquisador tenha como objetivo analisar as emoções no processo 

terapêutico, deve considerar tanto as ocorrências das subcategorias de RELATO de Relato de 

estados motivacionais ou tendências a ação quanto as classes relativas ao qualificador Tom 

emocional. 

 

Cliente relata melhora ou progresso terapêutico 

Sigla: MEL 
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Nome resumido: MELHORA 

Categoria tipo: estado 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Relatos de ganhos terapêuticos: Cliente relata ganhos em metas importantes ou 

positivas, ou diminuição de problemas com relação a queixas médicas ou à suas queixas 

terapêuticas. 

Exemplos: 

� C: Eu fiquei muito orgulhoso quando eu vi que eu dei conta de fazer aquilo. 

[MEL] 

� C: Estou me sentindo muito bem. Depois da internação assim: todos os meus 

problemas acabaram, sabe - fisicamente falando. [MEL] 

(2) Relatos de mudanças positivas no comportamento de terceiros: Cliente relata 

melhoras com relação ao comportamento de terceiros que têm relação com a queixa 

apresentada pelo cliente. 

Exemplo: 

� C: As coisas estão bem mais tranqüilas... O P. está mais atencioso... ele está 

entendendo que eu preciso de alguns momentos nos quais eu preciso cuidar das minhas 

coisas, ficar um pouco comigo mesma... [MEL] 

(3) Relatos de autocontrole: Relato de medidas de autocontrole ou medidas que o 

cliente tomou por conta própria para mudar certos comportamentos ou situações. 

Exemplos: 

� C: então eu comecei a caminhar toda noite, antes de ir dormir. [MEL] 

� C: Você vê que eu estou bem mais controlada. [MEL] 

� C: Ao contrário do que eu vinha fazendo, ontem eu imaginei cenas calmas, e isso 

me ajudou a relaxar e pegar no sono mais rapidamente. [MEL] 

� C: É como eu te disse, na semana passada. Eu tô começando a fazer isso, sabe. 

Eu tô me impondo mais pra sair, pra conhecer gente, entendeu? Tô conhecendo mais 

gente. [MEL] 

(4) Relatos de autoconsciência: Cliente relata que descobriu, tomou consciência ou 

passou a aceitar ou compreender eventos dos quais ele até então não havia se dado conta ou 

não havia compreendido, sugerindo explicitamente um ganho do ponto de vista terapêutico 
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(com verbalizações do tipo “agora eu entendo”, ou “agora faz sentido”, “é isso!”, “é claro!” 

etc.). Esse tipo de verbalização é conhecido na literatura clínica sob o termo insight. 

Exemplo: 

� C: Depois da sessão passada eu fiquei pensando em tudo o que a gente conversou 

e vi que, de fato, o casamento acabou há muito tempo... acho que eu estou com medo de 

assumir isso e correr todo o risco. [MEL] 

 

Caracterização geral da categoria 

MELHORA é caracterizada por verbalizações nas quais o cliente relata mudanças 

satisfatórias com relação à 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 à 

melhora). 

 

Critérios de inclusão ou exclusão 

Quando o cliente descreve fatos ocorridos que exemplificam a situação descrita por ele 

como MELHORA, categorize MELHORA. 

 

Cliente formula metas 

Sigla: MET 

Nome resumido: METAS 

Categoria tipo: estado 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Planejamento de estratégia: Cliente contribui com planos para mudar sua estratégia 

de ação por conta própria. 

Exemplo: 

� C: Eu acho que um primeiro passo deve ser eu ir com uma amiga a um 

 restaurante. [MET] 

(2) Proposta de ações futuras: Cliente propõe ações futuras (solicitadas ou não pelo 

terapeuta) para a solução de problemas específicos. 

Exemplos: 

� T: E o que você pretende fazer a respeito disso? [SRE] 
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C: Vou ligar para ela e conversar sobre o que aconteceu. [MET] 

� C: Tomei uma decisão... eu vou pedir a dissolução da sociedade com meus irmãos 

[MET] 

 

Caracterização geral da categoria 

METAS contempla verbalizações do cliente nas quais ele descreve seus projetos, planos 

ou estratégias para a solução de problemas trazidos como queixas para a terapia. 

 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) Verbalizações que começam com “eu acho que...”, “penso que o melhor a fazer 

é...”, quando se referem a projetos e ações futuras do cliente, devem ser classificadas como 

METAS, e não RELATO. 

(b) Relatos de desejos ou vontades são considerados como descrição de Estados 

motivacionais e/ou tendências a ação e, portanto, categorizados como RELATO apenas quando 

se referem a tendências imediatas a ação. Quando se referem a projetos futuros ou propostas 

de ações a serem executadas fora da terapia, devem ser categorizada como METAS. 

Exemplo: 

� C: Tenho uma vontade de falar umas poucas e boas para aquela fulaninha [REL]. 

C: Um dia ainda vou conseguir fazer isso [MET]. 

(c) Na dúvida entre RELATO e METAS, categorize RELATO. 

(d) METAS diferencia-se de MELHORA porque a última é apenas um relato de eventos e 

medidas já ocorridos, enquanto a primeira inclui descrição de planos e ações a serem 

executados. 

 

Cliente estabelece relações entre eventos 

Sigla: CER 

Nome resumido: RELAÇÕES 

Categoria tipo: estado 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Estabelecimento de relações explicativas: Cliente fornece razões para seu 

 comportamento ou de terceiros ou estabelece relações explicativas ou causais – relações do 

tipo "se... então”. 
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Exemplos: 

� C: Eu acho que eu trabalho tanto porque assim eu evito discussões em casa. 

[CER] 

� C: É um bloqueio, estou lutando contra isso. [CER] 

(2) Identificação de regularidades, relações de contigüidade ou de correlação entre 

eventos: Cliente descreve sua observação sobre padrões recorrentes de comportamentos seus 

ou de terceiros ou identifica eventos correlacionados ou temporalmente próximos, sem 

explicitar caráter causal. 

Exemplos: 

� C: É engraçado... todas as vezes que eu quero as coisas de verdade, elas acabam 

não dando certo. [CER] 

� C: É sempre assim... todas as vezes que ele chega em casa tarde, ele arruma 

algum motivo pra brigar, e aí eu não consigo dizer pra ele o quanto me deixa nervosa a hora 

que ele chega... [CER] 

(3) Atribuição de diagnóstico: Cliente atribui diagnóstico ou rótulo relativo a algum 

padrão de interação ou conjunto de sintomas de terceiros, dele mesmo ou do terapeuta. 

Exemplos: 

� C: Eu acho que estou deprimindo... [CER] 

� C: Essa história de ficar desviando a atenção o tempo inteiro me parece muito com 

o Déficit de Atenção. Eu acho que meu pai tinha isso também... [CER] 

� C: Hoje eu acho até que ela tá com Síndrome do Pânico, porque ela tá com umas 

coisas... [CER] 

(4) Estabelecimento de síntese: Sínteses ou conclusões formuladas sobre seu 

comportamento ou sobre outros eventos, independentemente da concordância do terapeuta 

(desde que tal síntese sugira uma razão ou explicação para algum comportamento do cliente 

ou de terceiros). 

Exemplo: 

� C: Aí eu fico pensando... Quem mais me deixa tão irritada dessa forma? Só pode 

ser a minha mãe... eu estou agindo com ele da mesma forma como eu ajo com a minha mãe. 

[CER] 

(5) Inferências: Suposições sobre a ocorrência de sentimentos de terceiros que não 

tenham sido relatadas ou descritas por qualquer pessoa. 

Exemplos: 
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� C: Eu fiquei com dó... fiquei preocupada com ele... um sentimento que eu acho que 

ele não tem por mim... [CER] 

� C: Ele tá fazendo aquilo obrigado, pra não me chatear, porque naturalmente ele 

não faria isso... [CER] 

(6) Previsão sobre eventos futuros: Cliente supõe a ocorrência futura de eventos ou 

comportamentos seus ou de terceiros. 

Exemplo: 

� C: Meu único receio é quer isso mascare uma situação entende? Que a gente 

possa sentir depois de um ano ou dois que a gente tiver nosso filho... [CER] 

(7) Reflexões que conduzem a razões, a explicações ou a análises de conseqüências: 

Cliente discorre a respeito de seus pensamentos ou reflexões sobre determinado tema, 

elaborando algum tipo de relação explicativa, causal ou de regularidade entre eventos, ou 

levantando alternativas de ação e suas possíveis conseqüências (análise de conseqüências). 

Exemplos: 

� C: Eu fico pensando... pra que serve tudo isso? A gente trabalha, trabalha, aí 

porque a gente trabalha tanto, acha que tem o direito de comprar tudo o que é bobagem... e 

aí se endivida até não poder mais... e precisa trabalhar mais e mais... que sentido tem? 

[CER] 

� C: Eu até tava lendo uma reportagem lá na sala de espera dizendo o porquê  que 

mulher chora tanto... eu pensei... será que é uma coisa de mulher então? 

[CER] 

� C: Aí a gente acabou discutindo feio... [REL] aí quando acontece isso eu fico 

pensando... de que adiantou tanto investimento nessa história? Eu me dedico, me dedico, pra 

isso? Me dá uma tristeza isso... [CER] 

 

Caracterização geral da categoria 

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-as por meio de metáforas ou analogias. 
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Critérios de inclusão e exclusão 

(a) RELAÇÕES inclui todo o raciocínio apresentado dentro de uma mesma verbalização, 

imediatamente antes da formulação de uma conclusão ou de uma explicação, incluindo a 

descrição de eventos que dão elementos para a relação estabelecida. 

(b) O início de ocorrência de uma verbalização do tipo RELAÇÕES é marcado 

tipicamente por palavras do tipo “porque”, “então”, “assim...”, “é que...”, “eu acho que...”, 

“eu fico pensando...”. Entretanto, o simples uso de tais termos, ou a descrição de eventos em 

seqüência ou eventos temporalmente próximos não caracteriza necessariamente a ocorrência 

de um estabelecimento de RELAÇÕES. Uma verbalização deste tipo só  é categorizada como 

RELAÇÕES quando faz referência a padrões recorrentes, relações de contigüidade ou 

explicações. 

(c) Verbalizações do cliente que ocorrem imediatamente após uma solicitação de 

reflexão por parte do terapeuta são tipicamente caracterizadas como RELAÇÕES, a não ser que 

o cliente desvie o assunto ou solicite mais informações. 

(d) Quando o cliente afirma que não consegue ou que tem dificuldade em entender o 

porquê algum evento ocorre, embora não contenham nenhuma relação estabelecida, indicam 

uma tentativa de estabelecimento de relações ou sugerem que esse é um evento irregular e 

que, portanto, não haveria explicação para sua ocorrência. Em qualquer dos casos, a 

verbalização do cliente deve ser categorizada como RELAÇÕES. 

(e) Quando uma pergunta é feita como parte de uma relação estabelecida pelo cliente, 

ou como pedido de confirmação de relação estabelecida pelo cliente, não é registrada a 

categoria SOLICITAÇÃO; apenas registre a ocorrência da categoria RELAÇÕES. 

(f) Na dúvida entre RELAÇÕES e SOLICITAÇÃO, categoriza SOLICITAÇÃO. 

(g) Reflexões do cliente que apenas discorrem sobre pensamentos ou sentimentos do 

cliente com relação a eventos, mas sem estabelecer nenhum tipo de relação causal, 

explicativa, correlacional ou de contigüidade entre eventos não são categorizadas como 

RELAÇÕES, e sim em RELATO. 

(h) Em uma verbalização que estabelece relações de contigüidade entre eventos, deve 

estar explícito no relato do cliente que ele estabelece relação entre os eventos. Caso contrário, 

categorize RELATO. A mera descrição de eventos em seqüência temporal não caracteriza o 

estabelecimento de RELAÇÕES. Na dúvida entre RELAÇÕES e RELATO, categorize RELATO. 

(i) Na dúvida entre RELAÇÕES e RELATO, categorize RELATO. 
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Cliente relata concordância ou confiança 

Sigla: CON 

Nome resumido: CONCORDÂNCIA 

Categoria tipo: estado 

 

Estão inclusos nessa categoria 

(1) Avaliações favoráveis sobre o terapeuta: Cliente expressa julgamento ou avaliação 

favorável a respeito de sugestões, análises ou afirmações emitidas pelo terapeuta, sejam estas 

imediatamente antecedentes ou não. 

Exemplos: 

� C: É. Você tem razão. Eu ando evitando muito certas coisas. [CON] 

C: Legal.. boa idéia... [CON] Ainda hoje vou ligar pro meu orientador... aí vou 

conversar sobre a data da defesa com ele. [REL] 

(2) Relatos de esperança: Cliente relata que está esperançoso de que o trabalho 

terapêutico poderá ajudá-lo. 

Exemplo: 

� C: sabe... eu não sou muito de acreditar em terapia... mas dessa vez estou achando 

que eu vou conseguir resolver meus medos [CON] 

(3) Relatos de satisfação: Cliente relata satisfação ou contentamento com os resultados 

alcançados com a ajuda do terapeuta. 

Exemplo: 

� C: Você é uma das responsáveis, é, você, de uma forma assim, muito inteligente, tá 

sabendo me conduzir assim, entre aspas [CON], porque eu to tendo mais discernimento, 

sabendo o que é mais conveniente e o que não é e to tentando encontrar o caminho, não é? 

Sem tanto medo de ser feliz. [REL]. 

(4) Relatos de seguimento de solicitação de reflexão: Cliente relata ter refletido a 

respeito de interpretações ou recomendações dadas pelo terapeuta. 

Exemplo: 

� C: Essa semana eu pensei bastante naquilo que a gente conversou na última 

sessão [CON]... de fato, a melhor coisa a fazer é eu ficar em casa por mais um tempo, e 

depois eu penso se quero me separar ou não [MET]... você tinha mesmo razão. [CON] 
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(5) Indicações de atenção: Comentários breves ou expressões vocais curtas emitidas 

pelo cliente, que sugerem que ele está prestando atenção e que o terapeuta deveria continuar 

falando. Comentários apresentados após uma descrição do terapeuta, que inferem a 

continuidade da descrição, sugerindo interesse no assunto e demonstrando que está atento ao 

relato. 

Exemplos: 

� C: claro... [CON] 

� C: Certo... [CON] 

� T: é importante que você procure se concentrar nas datas dos... 

C: nos prazos de inscrição... [CON] 

(6) Indicações de entendimento: Verbalizações que sugerem compreensão ou 

entendimento de uma informação, interpretação ou recomendação apresentada pelo terapeuta, 

seguidas ou não da descrição de eventos que corroboram a análise ou descrição apresentada. 

Exemplo: 

� C: é... faz sentido... sou eu quem devo escolher as minhas coisas... deixar os outros 

decidirem por mim é fácil, mas eu só adio o problema [CON] 

(7) Exclamações de concordância: Comentários em forma de exclamação, 

apresentados após a descrição de eventos por parte do terapeuta, consistentes com o assunto 

relatado e que indicam interesse nele. 

Exemplos: 

� C: É mesmo? [CON] 

� C: Não acredito![CON] 

� C: Nossa! [CON] 

 

Caracterização geral da categoria 

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. 

Critérios de inclusão / exclusão 
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(a) Quando, imediatamente após uma análise ou recomendação do terapeuta, o cliente 

apresenta uma descrição de eventos que corroboram a análise ou concordam com a 

recomendação do terapeuta, categorize CONCORDÂNCIA, e não RELATO. 

(b) Quando a concordância é acompanhada de descrição do evento que foi alvo da 

concordância, é registrada unicamente a ocorrência da categoria CONCORDÂNCIA. 

(c) Na dúvida entre CONCORDÂNCIA e RELATO, categorize RELATO. 

(d) Quando o cliente relata uma MELHORA e, na mesma sentença, atribui ao terapeuta a 

responsabilidade ou o mérito por esta melhora, cada trecho da sentença deve ser categorizado 

de acordo com a categoria apropriada. 

(e) Na dúvida entre MELHORA E CONCORDÂNCIA, categorize MELHORA. 

(f) Quando o cliente relata concordância com uma verbalização do terapeuta e, em 

seguida, relata algum projeto de mudança ou de ação (META), cada trecho da sentença deverá 

ser categorizado de acordo com a categoria apropriada. 

(g) Na dúvida entre META E CONCORDÂNCIA, categorize META. 

 

Cliente se opõe, recusa ou reprova 

Sigla: OPO 

Nome resumido: OPOSIÇÃO 

Categoria tipo: estado 

 

Estão incluídos nesta categoria 

(1) Queixas ou reclamações sobre a terapia: Cliente queixa-se do terapeuta ou do 

tratamento, descreve falhas deste ou critica suas ações, características ou aparência. 

Exemplo: 

� C: Esta técnica de time-out não está funcionando com meu filho. [OPO] 

(2) Relatos de descontentamento: Cliente relata seu descontentamento com o 

terapeuta, a terapia e/ou certos pontos da terapia ou diz ao terapeuta que ele não o está 

ajudando em sua queixa. 

Exemplo: 

� C: Eu acho que você e seu programa de tratamento não atingem os meus padrões 

para a terapia. [OPO] 
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(3) Indicações de contradição: Cliente aponta discrepâncias ou contradições no 

discurso o terapeuta (seja em tom confrontativo ou agradável). (*) Nesse caso, categorize 

também o respectivo qualificador TOM EMOCIONAL. 

Exemplo: 

� C: Até a semana passada, você disse que eu deveria respeitar o meu ritmo e agora 

você vem me cobrar que eu estou indo devagar demais... [OPO] 

(4) Relatos de sentimentos negativos: Relato do cliente de que não gosta do terapeuta 

ou de algo que ele faça ou que não está sentindo-se bem com algum aspecto relativo ao 

comportamento do terapeuta. 

Exemplo: 

� C: Eu não gosto do jeito que você me olha... parece que tem dois faróis na minha 

cara... [OPO] 

(5) Ironia dirigida ao terapeuta: Comentários de qualquer natureza feitos em tom 

sarcástico ou hostil com relação ao terapeuta. Cliente ri de algo que o terapeuta disse ou fez. 

(*) Nesse caso, categorize também o respectivo qualificador TOM EMOCIONAL. 

Exemplo: 

� C: Se você pensa que isto vai funcionar, você está louco. [OPO] 

(6) Relatos de incredulidade: Comentários do cliente que sugerem incredulidade a 

respeito de qualquer verbalização ou ação do terapeuta ou que sugerem que o terapeuta não 

tem conhecimento ou experiência suficiente para ajudá-lo. 

Exemplos: 

� C: Que idade você tem? [SOL] Você parece tão novinha... [OPO] 

� C: Eu vi no seu currículo Lattes que você tem bastantes publicações. [REL] 

 Você tem experiência mesmo ou é daqueles acadêmicos que fica atrás da escrivaninha? 

[OPO] 

(7) Pedidos de interrupção: Ordens ou pedidos de parada ou mudança do 

comportamento do terapeuta dentro da sessão ou da própria sessão. 

Exemplo: 

� C: Pare de perguntar sobre isso. Eu não quero mais falar sobre esse assunto. 

[OPO] 

(8) Ameaças: Cliente apresente qualquer tipo de ameaça ao terapeuta. 

Exemplo: 
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� C: Acho que você não ta entendendo... sabe porque eu parei a minha última 

terapia? Porque eu arrebentei todo o consultório dele... [OPO] 

(9) Recusas: Cliente se nega a falar a respeito de um tema solicitado pelo terapeuta ou 

se recusa a se engajar em algum exercício. 

Exemplo: 

� Eu não estou interessado em ensaio comportamental. Eu não sou um ator. 

 [OPO] 

(10) Desvios do assunto: Verbalizações do ciente que ocorrem imediatamente após 

uma solicitação de relato por parte do terapeuta e que fogem completamente do assunto 

solicitado, quer o cliente explicite ou não seu interesse em mudar de assunto. 

Exemplo: 

� T: Você já se deu conta que o seu único critério para a escolha de um curso é o 

que ele tem de chato? [INT] (situação na qual terapeuta e cliente discutem a escolha de um 

curso universitário). 

C: Minha cabeça está doendo... [OPO] 

(11) Recusas de elogios: Cliente discorda ou se opõe a um elogio feito pelo terapeuta. 

Exemplo: 

� T: Você está muito bonita hoje. [APR] 

C: Não to bonita. Tô com uma roupinha velha que eu achei.[OPO] 

(12) Relatos de não seguimento: Cliente relata o não seguimento de alguma 

 recomendação do terapeuta ou que fez algo que o terapeuta havia desaconselhado, em tom 

hostil ou de desafio ou acompanhado de crítica à tarefa proposta. (*) Nesse caso, categorize 

também o respectivo qualificador TOM EMOCIONAL. 

Exemplos: 

� C: Eu falei pra você que eu não ia fazer o que você me pediu. [OPO] 

� C: Não consegui fazer aquele exercício. Aliás, eu o achei muito idiota. [OPO] 

 

Caracterização geral da categoria 

OPOSIÇÃO é caracterizada por verbalizações nas quais o cliente expressa discordância, 

julgamento ou avaliação desfavoráveis a respeito de afirmações, sugestões, análises ou outros 

comportamentos emitidos pelo terapeuta. 
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Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) Simples correção de fatos não é codificada como OPOSIÇÃO. 

Exemplo: 

� T: Você mora na Rua Cardoso de Almeida, né? [SRE] 

C: Não, é na Rua Tupi. [REL] 

(b) A categoria OPOSIÇÃO deve se referir apenas a afirmações, sugestões, análises ou 

outros comportamentos emitidos pelo terapeuta. Não inclui reclamações e observações 

negativas sobre outros assuntos, pessoas etc., dentro ou fora da sessão de terapia. Estas 

declarações entram em outras categorias, conforme sua adequação. 

(c) OPOSIÇÃO também é codificada para comportamentos não verbais de não 

seguimento. Estes comportamentos devem acontecer em seguida a uma recomendação ou a 

um comando de parada do terapeuta dentro da sessão. 

Exemplo: 

� T: Vamos ver se a gente se concentra no exercício?[REC] 

C: Levanta para pegar uma bala. [OPO] 

(d) Se um pedido é apresentado ao terapeuta em tom claramente hostil, sarcástico, de 

desafio ou como uma ordem, não categorize SOLICITAÇÃO, e sim OPOSIÇÃO, ainda que esta 

resposta tenha sido solicitada pelo terapeuta. Nesse caso, categorize também o respectivo 

qualificador TOM EMOCIONAL. 

(e) Na dúvida entre OPOSIÇÃO e SOLICITAÇÃO, categorize SOLICITAÇÃO. 

(f) Quando o cliente culpa o terapeuta por qualquer tipo de problema que ele está 

descrevendo, não é categorizado RELATO, mas sim OPOSIÇÃO. 

(g) Quando OPOSIÇÃO é acompanhada de descrição do evento que foi alvo da 

OPOSIÇÃO, é registrada unicamente a ocorrência da categoria OPOSIÇÃO. OPOSIÇÃO inclui 

todas as declarações que explicam o porquê o cliente discorda do terapeuta. 

(h) O relato do cliente de que não fez alguma tarefa, ou de que fez algo que o terapeuta 

desaconselha, é considerado OPOSIÇÃO apenas quando em tom hostil ou desafiador, ou 

quando acompanhado de crítica à tarefa ou recomendação proposta. Quando não há essas 

características, utilize a categoria RELATO. Nesse caso, categorize também o respectivo 

qualificador TOM EMOCIONAL. 

(i) Na dúvida entre OPOSIÇÃO e RELATO, categorize OPOSIÇÃO. 

(j) Quando, imediatamente após uma análise ou recomendação do terapeuta, o cliente 

verbaliza concordância, mas sugere que apesar disso, não consegue mudar ou fazer o que foi 
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proposto ou que é culpa sua (do cliente) das coisas estarem assim, categorize OPOSIÇÃO. 

OPOSIÇÃO inclui verbalizações do tipo “Sim, mas...”. 

Exemplo: 

� T: Você pode imaginar como ela deve ter se sentido? [SRE] 

C: Sim, mas eu a conheço melhor que qualquer um e acho que não foi nada 

 demais. [OPO] 

(k) Uma resposta do cliente que preencha os critérios anteriormente descritos é 

considerada OPOSIÇÃO, mesmo que tenha sido solicitada pelo terapeuta. 

(l) Verbalizações como “certo”, “hmm hmm”, “ok”, quando ditas sarcasticamente, em 

tom hostil, desafiador ou sugerindo que o terapeuta seja mais rápido ou conclua logo seu 

raciocínio, não devem ser categorizada como CONCORDÂNCIA, e sim como OPOSIÇÃO. (*) 

Nesse caso, categorize também o respectivo qualificador TOM EMOCIONAL. 

(m) Quando o cliente retoma uma análise apresentada anteriormente pelo terapeuta (ou 

mesmo quando ele afirma que concordou com a análise) como justificativa para o seu 

fracasso em efetuar uma mudança desejada, ou para o não engajamento em algo que havia 

sido planejado, classifique OPOSIÇÃO. 

(n) Na dúvida entre OPOSIÇÃO e CONCORDÂNCIA, categorize OUTRAS. 

 

Outras verbalizações do cliente 

Sigla: COU 

Nome resumido: OUTRAS VOCAL CLIENTE 

Categoria tipo: estado 

 

Estão incluídos nesta categoria 

(1) Acertos ocasionais: Acertos ocasionais de horário e/ou local da sessão. 

Exemplo: 

� C: Então fica as quatro na semana que vem? [COU] 

(2) Recuperações de assunto: Descrição de diálogos ou assuntos anteriormente 

 discutidos, somente em casos nos quais essa descrição foi solicitada pelo terapeuta devido a 

este ter perdido ou esquecido o rumo da discussão ou após alguma interrupção, para retomada 

do assunto. 

Exemplos: 

� T: Do que mesmo que a gente tava falando? [TOU] 
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C: Sobre a minha mãe. [COU]. 

� C: (após interrupção da sessão): Então, você estava me falando sobre a 

medicação... [TOU]. 

(3) Outras respostas verbais do cliente: Verbalizações ocasionais alheias ao tema em 

discussão e que não cabem em nenhuma categoria anterior. 

Exemplos: 

� C: Posso fumar?[COU] 

� C: Nossa, que calor. [COU] 

� C: Acho melhor marcar o endereço aqui. [COU] 

Caracterização geral da categoria 

Esta categoria contempla verbalizações do cliente não classificáveis nas categorias 

anteriores. Inclui também verbalizações do cliente ao cumprimentar o terapeuta em sua 

chegada ou partida, anúncios de interrupções ou comentários ocasionais alheios ao tema em 

discussão. 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) São considerados OUTRAS VOCAL CLIENTE comentários ocasionais, ou seja,  

verbalizações do cliente que não acarretam em continuidade do assunto (seja por parte do 

terapeuta ou do cliente). Um comentário desse tipo deve ser seguido por continuidade do 

assunto que estava em discussão anteriormente. 

Exemplo: 

� C: Esse quadro é novo? Eu nunca havia notado ele aqui. 

 

Cliente permanece em silêncio 

Sigla: CSL 

Nome resumido: C SILÊNCIO 

Categoria tipo: estado 

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.  

Quando não há outra resposta verbal do terapeuta do tipo estado, a categoria T SILÊNCIO 

deve ser mantida ativada, mesmo se outra categoria verbal do tipo evento do terapeuta ocorrer. 

 

Eixo I-2. Categorização do comportamento verbal não vocal do terapeuta.  

As categorias a seguir referem-se à comunicação não vocal (Gestos comunicativos).  
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Entende-se por comunicação não vocal as respostas motoras, gestos ou expressões faciais 

que são substitutas comuns de verbalizações, isto é, ações cujos significados são compartilhados 

entre emissor e receptor.  

Gestos comunicativos e expressões faciais são considerados como comunicação não vocal 

apenas quando ocorrem na ausência de qualquer verbalização, nitidamente como signos da 

interação terapeuta-cliente. São categorizados por meio das categorias a seguir, com função 

análoga à de seus correspondentes verbais.  

 

Respostas não-vocais de facilitação/concordância  

Sigla: GCT  

Nome resumido: CONCORDÂNCIA TERAPEUTA  

Categoria tipo: evento  

 

Estão inclusos nessa categoria  

(1) Acenos com a cabeça: Fazer que “sim” com a cabeça, sugerindo concordância, 

interesse no assunto ou ação do interlocutor e/ou solicitando a continuidade da fala do 

interlocutor.  

(2) Gestos de aprovação: Consistem, por exemplo, em levantar o polegar enquanto os 

outros dedos permanecem fechados (“jóia”, “ok”).  

(3) Gestos ou expressões faciais de aprovação concordantes: Gestos ou expressões que 

concordam com o relato do outro falante ou que sugerem cuidado/acolhimento.  

(4) Gestos ou expressões faciais de negação ou preocupação: Gestos ou expressões de 

negação ou preocupação, mas que sugerem concordância com relação a uma verbalização do 

interlocutor ou cuidado/acolhimento.  

Caracterização geral da categoria  

CONCORDÂNCIA TERAPEUTA contempla respostas motoras, gestos ou expressões faciais 

do terapeuta que ocorrerem na ausência de qualquer verbalização deste, cujo significado é 

compartilhado pela cultura como relacionado a concordância, aprovação, compreensão com 

relação à fala do interlocutor e que ocorrerem nitidamente como signos da interação terapeuta-

cliente.  

Critérios de inclusão ou exclusão  

Quando ocorrem gestos ou expressões faciais de negação ou preocupação e há dúvida 

sobre seu significado ser relacionado a cuidado/acolhimento ou a discordância, categorize GESTO 

OUTROS.  

Respostas não-vocais de Discordância  
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Sigla: GDT  

Nome resumido: DISCORDÂNCIA TERAPEUTA  

Categoria tipo: evento  

Estão inclusos nessa categoria  

(1) Balançar a cabeça lateralmente: Fazer que “não” com a cabeça, sugerindo 

discordância, descrença, reprovação com relação à fala ou ação do interlocutor.  

(2) Gesto com as mãos: Gestos que indicam reprovação, discordância ou descrença com 

relação à fala ou ação do cliente.  

(2) Gestos ou expressões faciais de reprovação, negação ou preocupação: Gestos ou 

expressões que sugerem discordância, descrença, reprovação com relação a uma fala ou ação do 

interlocutor.  

Caracterização geral da categoria  

DISCORDÂNCIA TERAPEUTA contempla respostas motoras, gestos ou expressões faciais do 

terapeuta que ocorrem na ausência de qualquer verbalização, cujo significado é compartilhado 

pela cultura como relacionado a oposição, discordância, descrença ou reprovação com relação a 

uma verbalização ou ação do interlocutor e que ocorrem nitidamente como signos da interação 

terapeuta-cliente.  

 

Critérios de inclusão ou exclusão  

(a) Quando ocorrem gestos ou expressões faciais de negação ou preocupação e há dúvida 

sobre seu significado ser relacionado a reprovação, negação ou discordância, categorize GESTO 

OUTROS.  

(b) COMANDO precede DISCORDÂNCIA. Quando em dúvida entre gestos de COMANDO ou 

DISCORDÂNCIA, categorize COMANDO.  

 

Respostas não-vocais de pedido/ordem/comando/incentivo  

Sigla: – GMT  

Nome resumido: COMANDO TERAPEUTA  

Categoria tipo: evento  

 

Estão inclusos nesta categoria  

(1) Qualquer gesto com as mãos ou a cabeça: Gestos apontando ou indicando algum 

objeto ou evento, sugerindo que o cliente olhe em direção, pegue o objeto ou se dirija ao ponto 

indicado.  
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(2) Gestos com as mãos espalmadas: Gestos com a palma da mão dirigida ao interlocutor, 

sugerindo ordem de parada ou interrupção da verbalização ou ação em curso.  

(3) Gestos ou expressões de pedido, ordem, comando ou incentivo: Gestos ou expressões 

faciais que sugerem pedido, ordem, comando ou incentivo com relação a uma ação ou 

verbalização do cliente.  

Caracterização geral da categoria  

COMANDO TERAPEUTA compreende respostas motoras, gestos ou expressões faciais do 

terapeuta que ocorrem na ausência de qualquer verbalização, cujo significado é compartilhado 

pela cultura como relacionado a pedido, ordem ou incentivo ou que sugerem algum tipo de 

contenção do cliente, ordenação ou organização do ambiente da sessão. Devem ocorrer 

nitidamente como signos da interação terapeuta-cliente.  

 

Critérios de inclusão ou exclusão  

COMANDO precede DISCORDÂNCIA. Quando em dúvida entre gestos de COMANDO ou 

DISCORDÂNCIA, categorize COMANDO.  

 

Outras Respostas não vocais  

Sigla: GOT  

Nome resumido: GESTO OUTROS TERAPEUTA  

Categoria tipo: evento  

 

Estão inclusos nesta categoria  

Respostas motoras, gestos ou expressões faciais do terapeuta que ocorrem na ausência de 

qualquer verbalização, cujo significado não é contemplado nas categorias anteriores. Devem 

ocorrer nitidamente como signos da interação terapeuta-cliente.  

 

Critérios de inclusão ou exclusão  

(a) GESTO OUTROS só deve ser categorizado quando ocorrem gestos claramente 

comunicativos e relevantes. Mudanças sutis na expressão facial do terapeuta não devem ser 

consideradas nessa categoria.  

(b) Quando ocorrem gestos ou expressões faciais de negação ou preocupação e há dúvida 

sobre seu significado ser relacionado a reprovação, negação ou discordância ou a 

cuidado/acolhimento, categorize GESTO OUTROS.  

 

Registro Insuficiente  
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Sigla: TIN  

Nome resumido: INSUFICIENTE TERAPEUTA  

Categoria tipo: estado  

Estão inclusos nesta categoria  

Qualquer ação do terapeuta cuja identificação está impossibilitada devido a qualquer 

problema no áudio do filme.  

Critérios de inclusão ou exclusão  

(a) Verbalizações são categorizadas como INSUFICIENTE TERAPEUTA apenas quando não 

podem ser identificadas mesmo depois de observadas por três vezes.  

(b) Falas interrompidas do terapeuta, cujo conteúdo identificável não é suficiente para a 

categorização em uma das categorias anteriores, são classificadas como INSUFICIENTE 

TERAPEUTA.  

 

Eixo I-4. Categorização do comportamento verbal não vocal do cliente. 

As categorias a seguir referem-se à comunicação não vocal (Gestos 

comunicativos). 

 

Comunicação não vocal do cliente implica em respostas motoras, gestos ou 

expressões faciais que são substitutas comuns de verbalizações, isto é, ações cujo 

significado é compartilhado entre emissor e receptor. Gestos comunicativos e expressões 

faciais são considerados apenas quando ocorrem na ausência de qualquer verbalização e 

ocorrerem nitidamente como signos da interação terapeuta-cliente; por exemplos: balançar a 

cabeça como sim ou não; apontar. 

São categorizados por meio das categorias abaixo, semelhantes às de seus 

correspondentes verbais: 

 

Respostas não-vocais de facilitação/concordância 

Sigla: CCN 

Nome resumido: CONCORDÂNCIA CLIENTE 

Categoria tipo: evento 

 

Estão inclusos nesta categoria 
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(1) Aceno com a cabeça: Fazer que “sim” com a cabeça, sugerindo concordância, 

interesse no assunto ou ação do interlocutor e/ou solicitando a continuidade da fala do 

interlocutor. 

(2) Gesto de aprovação: Consiste em levantar o polegar enquanto os outros dedos 

permanecem fechados (“jóia”, “ok”). 

(3) Gestos ou expressões faciais de aprovação: Gestos ou expressões que concordam 

com o relato do outro falante ou que sugerem cuidado/ acolhimento. 

(4) Gestos ou expressões faciais de negação ou preocupação: Gestos ou expressões 

que sugerem concordância ou compreensão com relação a uma verbalização do interlocutor 

ou cuidado/ acolhimento. 

 

Caracterização geral da categoria 

Respostas motoras, gestos ou expressões faciais do cliente que ocorrem na ausência de 

qualquer verbalização do emissor, cujos significados são compartilhados pela cultura como 

relacionados a concordância, aprovação, compreensão com relação à fala do interlocutor e 

que ocorrem nitidamente como signos da interação terapeuta-cliente. 

 

Respostas não-vocais de discordância 

Sigla: DC 

Nome resumido: DISCORDÂNCIA CLIENTE 

Categoria tipo: evento 

 

Estão inclusos nesta categoria 

(1) Balançar a cabeça lateralmente: Fazer que “não” com a cabeça, sugerindo 

discordância, descrença, reprovação com relação à fala ou ação do interlocutor. 

(2) Gesto de reprovação: Consiste em abaixar o polegar enquanto os outros dedos 

permanecem fechados. 

(3) Gestos ou expressões faciais de reprovação, negação ou preocupação: Sugerem 

discordância, descrença, reprovação com relação uma verbalização do interlocutor. 

 

Caracterização geral da categoria 

Respostas motoras, gestos ou expressões faciais do cliente que ocorrem na ausência de 

qualquer verbalização, cujos significados são compartilhados pela cultura como relacionados 
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a oposição, discordância, descrença ou reprovação com relação a uma verbalização ou ação 

do interlocutor e que ocorrem nitidamente como signos da interação terapeuta-cliente. 

 

 

 

Respostas não-vocais de pedido/ordem/comando/incentivo 

Sigla: COM 

Nome resumido: COMANDO CLIENTE 

Categoria tipo: evento 

 

Estão inclusos nesta categoria 

(1) Movimentos da cabeça: Em sentido ascendente em direção a algum objeto ou 

evento (como se apontando o objeto com a cabeça), sugerindo que o terapeuta olhe em 

direção ou pegue o objeto. 

(2) Gestos com o indicador: Apontando algum objeto ou evento. 

(3) Gesto com as mãos espalmadas: Mãos espalmadas em direção a algum objeto ou 

evento, sugerindo que o terapeuta olhe ou se dirija ao ponto indicado; 

(4) Gesto com as mãos espalmadas, com a palma da mão dirigida ao interlocutor: 

Mãos espalmadas, com a palma dirigida ao interlocutor, sugerindo ordem de parada ou 

interrupção da verbalização ou ação em curso. 

(5) Gestos ou expressões de pedido, ordem, comando ou incentivo: Gestos ou 

 expressões faciais que sugerem pedido, ordem, comando ou incentivo com relação a uma 

verbalização ou a uma solicitação de confirmação por parte do terapeuta. 

 

Caracterização geral da categoria 

 

Respostas motoras, gestos ou expressões faciais do cliente que ocorrem na ausência de 

qualquer verbalização, cujos significados são compartilhados pela cultura como relacionado a 

pedidos ou ordens ou que sugerem algum tipo de contenção ou pedido de parada de 

verbalização ou ação do terapeuta. Devem ocorrer nitidamente como signos da interação 

terapeuta-cliente. 

 

Critérios de inclusão ou exclusão 
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COMANDO CLIENTE precede DISCORDÂNCIA CLIENTE. Quando em dúvida entre gestos 

de COMANDO CLIENTE ou DISCORDÂNCIA CLIENTE, categorize COMANDO CLIENTE. 

 

Outras Respostas não-vocais 

Sigla: GCO 

Nome resumido: GESTOS OUTROS CLIENTE 

Categoria tipo: evento 

 

Caracterização geral da categoria 

Respostas motoras, gestos ou expressões faciais do cliente que ocorrem na ausência de 

qualquer verbalização, cujo significado não é contemplado nas categorias anteriores. Devem 

ocorrer nitidamente como signos da interação terapeuta-cliente. 

 

Critérios de inclusão ou exclusão 

(a) GESTO OUTROS CLIENTE só deve ser categorizado quando ocorrerem gestos 

claramente comunicativos e relevantes. Mudanças sutis na expressão facial do cliente não 

devem ser consideradas nessa categoria. 

(b) Quando ocorrem gestos ou expressões faciais de negação ou preocupação, e 

houver dúvida sobre seu significado ser relacionado a reprovação, negação ou discordância ou 

a cuidado/acolhimento, categorize GESTO OUTROS. 

 

Registro Insuficiente 

Sigla: CIN 

Nome resumido: INSUFICIENTE CLIENTE 

Categoria tipo: estado 

 

Caracterização geral da categoria 

Verbalizações do cliente cujo conteúdo está ininteligível devido a problemas no áudio 

do filme, ou qualquer outro problema que impeça sua identificação e categorização. 

 

Critérios de inclusão ou exclusão 
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(a) Verbalizações são categorizadas como INSUFICIENTE CLIENTE apenas quando são 

ininteligíveis, ou seja, não puderem ser identificadas mesmo depois de terem sido observadas 

por pelo menos três vezes. 

(b) Falas interrompidas do cliente cujo conteúdo identificável não é suficiente para a 

categorização em uma das categorias anteriores são classificadas como INSUFICIENTE 

CLIENTE. 
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ANEXO B - Termo de consentimento do Terapeuta 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Eu, ________________________________________, terapeuta da cliente 

_______________________________, aceito participar do projeto de pesquisa de mestrado 
desenvolvido pela psicóloga Fabiana Aparecida Dutra Fernandes, sob orientação do Prof. Dr. 
Ailton Amélio da Silva, do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo. O objetivo desse trabalho é identificar 
empiricamente a ocorrência de comportamentos da terapeuta e da cliente em sessões iniciais de 
terapia filmadas em vídeo e analisar os possíveis impactos desses comportamentos para o 
estabelecimento da relação terapêutica. Serão utilizadas gravações das sessões de atendimento 
psicológico que tenham sido geradas a partir de estágio supervisionado no Laboratório de 
Terapia Comportamental. Apenas a autora da pesquisa poderá ter acesso às gravações, e 
estará comprometida com a garantia do sigilo absoluto sobre a identidade da cliente e da 
terapeuta.  

As juízas terão acesso apenas no momento em que tiverem assistindo as cenas 
selecionadas para teste de concordância, e estarão todas comprometidos com a garantia do 
sigilo absoluto sobre a identidade da terapeuta e da cliente. Cabe ressaltar que as juízas serão 
psicólogas que já são comprometidos com o Código de Ética que rege o exercício da 
profissão.  

Os resultados da pesquisa serão organizados de forma que não permitam que a 
identidade dos participantes seja tornada pública nas apresentações em congressos e na 
elaboração de trabalhos escritos, publicados ou não. Nesse sentido, os resultados serão 
apresentados através de estatísticas descritivas e inferenciais e, portanto, não serão 
apresentadas imagens, frases, diálogos ou história de vida dos clientes, garantindo assim a 
preservação do sigilo quanto à identidade dos participantes. 

Além disso, o trabalho será disponibilizado para leitura da terapeuta antes de qualquer 
publicação do mesmo, ou seja, os participantes terão acesso aos resultados da pesquisa antes 
de qualquer publicação do trabalho para que a terapeuta possa autorizar ou não a inclusão de 
algum trecho que lhe diga respeito. Nesse sentido, a leitura será feita antes da impressão da 
dissertação uma vez que essas intervenções serão consideradas antes da impressão final da 
dissertação.  

 A participação neste projeto de pesquisa envolverá de minha parte: 
a) O presente consentimento informado, em cinco vias, sendo que uma delas ficará em 

meu poder, uma com o meu supervisor de estágio, outra com a pesquisadora, outra com o 
orientador desta pesquisa e outra com a coordenadora do Laboratório de Terapia 
Comportamental do Departamento de Psicologia Clínica; 

b) Permitir a utilização das gravações das sessões de atendimento psicológico que 
realizei para fins do estágio supervisionado no Laboratório de Terapia Comportamental. 

Declaro estar ciente de que: a) receberei resposta ou esclarecimento a qualquer dúvida 
acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa a 
qualquer momento; b) que tenho a liberdade de retirar meu consentimento e deixar de 
participar do estudo a qualquer momento; c) os dados indicativos de minha identidade e da 
minha cliente não serão revelados; d) os nomes próprios (pessoas, lugares, instituições) serão 
alterados para nomes fictícios. 

Se necessário, poderei entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone (37) 8839-
6675 ou pelo e-mail fabianafernandes@usp.br, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos pelo telefone (11) 3097 – 0529. 

Cabe esclarecer que os atendimentos realizados sob supervisão no Laboratório de 
Terapia Comportamental da Universidade de São Paulo foram conduzidos mediante termo de 
consentimento. Portanto, a pesquisa será efetuada a partir das gravações das sessões de 
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psicoterapia, e essas só serão utilizadas diante da minha autorização enquanto terapeuta 
mediante assinatura desse termo de consentimento livre e esclarecido. Além disso, os 
supervisores desses atendimentos deverão ser informados e precisarão também dar sua 
autorização por escrito, ou seja, todos assinarão um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.  Dessa forma, a terapeuta responsáveis pela cliente atendida mostrada nos filmes 
que serão utilizados nessa pesquisa, já assinaram a declaração de ciência para gravação e 
utilização das informações para fins de pesquisa na época em que o atendimento foi realizado. 
Dessa forma, não haverá entrevista com a clientes nesse momento, pois estes já deram o seu 
consentimento livre esclarecido no início do atendimento, o que é um pré-requisito do 
Laboratório de Terapia Comportamental. Ou seja, a cliente já foram informados antes da 
gravação dos seus atendimentos, pois é uma norma do laboratório que a cliente autorize a 
gravação dos atendimentos para fins de pesquisa. Dessa forma, uma vez que a clientes já foi 
informados da possibilidade da utilização da gravação dos seus atendimentos para fins de 
pesquisa antes do início dos seus atendimentos, essa não serão informados novamente para 
essa pesquisa em questão. Neste termo, os responsáveis pela cliente autorizaram a gravação 
das sessões e a utilização das informações prestadas para fins de pesquisa. 

Declaro, finalmente, concordar com os termos de consentimento sem restrições. 
 
Assinatura do terapeuta: __________________________________________ 
 
Nome por extenso do terapeuta: ____________________________________ 
 
Data: ___ / ___ / 2010 
 
Assinatura do pesquisador: ________________________________________ 
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ANEXO C - Termo de consentimento da supervisora da terapeuta  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, ________________________________________, supervisor (a) da terapeuta 
___________________________________ da cliente _______________________________, 
aceito participar do projeto de pesquisa de mestrado desenvolvido pela psicóloga Fabiana 
Aparecida Dutra Fernandes, sob orientação do Prof. Dr. Ailton Amélio da Silva, no 
Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo. O objetivo desta pesquisa é o de identificar empiricamente a ocorrência de 
comportamentos da terapeuta e da cliente em sessões iniciais de terapia filmadas em vídeo e 
analisar os possíveis impactos desses comportamentos para o estabelecimento da relação 
terapêutica.  

Serão utilizadas gravações das sessões de atendimento psicológico que tenham sido 
geradas a partir de estágio supervisionado no Laboratório de Terapia Comportamental. 
Apenas a autora da pesquisa poderá ter acesso às gravações, e estará comprometida com a 
garantia do sigilo absoluto sobre a identidade da cliente e da terapeuta.  

As juízas terão acesso apenas no momento em que tiverem assistindo as cenas 
selecionadas para teste de concordância, e estarão todas comprometidos com a garantia do 
sigilo absoluto sobre a identidade da terapeuta e da cliente. Cabe ressaltar que as juízas serão 
psicólogas que já são comprometidos com o Código de Ética que rege o exercício da 
profissão.  

Os resultados da pesquisa serão organizados de forma que não permitam que a 
identidade dos participantes seja tornada pública nas apresentações em congressos e na 
elaboração de trabalhos escritos, publicados ou não. Nesse sentido, os resultados serão 
apresentados através de estatísticas descritivas e inferenciais e, portanto, não serão 
apresentadas imagens, frases, diálogos ou história de vida dos clientes, garantindo assim a 
preservação do sigilo quanto à identidade dos participantes. 

Além disso, o trabalho será disponibilizado para leitura da terapeuta e da supervisora 
da terapeuta antes de qualquer publicação do mesmo, ou seja, os participantes terão acesso 
aos resultados da pesquisa antes de qualquer publicação do trabalho para que a terapeuta 
possa autorizar ou não a inclusão de algum trecho que lhe diga respeito. Nesse sentido, a 
leitura será feita antes da impressão da dissertação uma vez que essas intervenções serão 
consideradas antes da impressão final da dissertação.  

A participação neste projeto de pesquisa envolverá de minha parte: 
a) O presente consentimento informado, em cinco vias, sendo que uma delas ficará em 

meu poder, uma com o terapeuta, outra com a pesquisadora, outra com o orientador desta 
pesquisa e outra com a coordenadora do Laboratório de Terapia Comportamental do 
Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP; 

b) Permitir a utilização das gravações das sessões de atendimento psicológico que 
supervisionei para fins do estágio supervisionado no Laboratório de Terapia Comportamental. 

Declaro estar ciente de que: a) receberei resposta ou esclarecimento a qualquer dúvida 
acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa a 
qualquer momento; b) que tenho a liberdade de retirar meu consentimento e deixar de 
participar do estudo a qualquer momento; c) os dados indicativos da identidade do terapeuta e 
do cliente não serão revelados; d) os nomes próprios (pessoas, lugares, instituições) serão 
alterados para nomes fictícios. 

Se necessário, poderei entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone (37) 8839-
6675 ou pelo e-mail fabianafernandes@usp.br, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos pelo telefone (11) 3097 – 0529. 

Cabe esclarecer que os atendimentos realizados sob supervisão no Laboratório de 
Terapia Comportamental da Universidade de São Paulo foram conduzidos mediante termo de 
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consentimento. Portanto, a pesquisa será efetuada a partir das gravações das sessões de 
psicoterapia, e essas só serão utilizadas diante da minha autorização enquanto supervisora da 
terapeuta, mediante assinatura desse termo de consentimento livre e esclarecido. Além disso, 
a terapeuta desses atendimentos deverá ser informados e precisará também dar sua 
autorização por escrito, ou seja, todos assinarão um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.  Dessa forma, a terapeuta responsável pela cliente atendida mostrada nos filmes 
que serão utilizados nessa pesquisa, já assinou a declaração de ciência para gravação e 
utilização das informações para fins de pesquisa na época em que o atendimento foi realizado. 
Dessa forma, não haverá entrevista com a cliente nesse momento, pois esta já deu o seu 
consentimento livre esclarecido no início do atendimento, o que é um pré-requisito do 
Laboratório de Terapia Comportamental do IPUSP. Ou seja, a cliente já foi informados antes 
da gravação dos seus atendimentos, pois é uma norma do laboratório que o cliente autorize a 
gravação dos atendimentos para fins de pesquisa. Dessa forma, uma vez que a cliente já foram 
informados da possibilidade da utilização da gravação dos seus atendimentos para fins de 
pesquisa antes do início dos seus atendimentos, essa não será informada novamente para essa 
pesquisa em questão. Neste termo, os responsáveis pela cliente autorizaram a gravação das 
sessões e a utilização das informações prestadas para fins de pesquisa. 

 
Declaro, finalmente, concordar com os termos de consentimento sem restrições. 

 
Assinatura da supervisora: __________________________________________ 
 
Nome por extenso da supervisora: ____________________________________ 
 
Data: ___ / ___ / 2010 
 
Assinatura do pesquisador: ________________________________________ 
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ANEXO D- Declaração de Ciência da Clínica Psicológica da USP 
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Clínica Psicológica da USP 

Declaração de Ciência 
Nº de inscrição:........ 
Nome do cliente:....................................................................................................................... 
(no caso de menores)  
Nome completo do responsável:............................................................................................... 
Grau de parentesco com o cliente: pai�   mãe�   tutor�  outro�:............................................. 
Tipo e número do documento apresentado:.............................................................................. 

 
 A Clínica Psicológica do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo oferece atendimento psicológico à população e por 
ser uma Clínica-Escola tem também objetivos de ensino e pesquisa. 

 A maioria dos atendimentos é realizada pelos alunos de graduação e pós-graduação do 
Instituto de Psicologia, com supervisão dos professores do Departamento. Os atendimentos 
psicoterápicos são cobrados de acordo com a possibilidade dos clientes. 

 As sessões do Laboratório de Terapia Comportamental poderão ser filmadas e 
gravadas bem como observadas através de espelho unidirecional por profissionais autorizados 
pelo terapeuta. A interrupção da gravação poderá ser solicitada e avaliada a qualquer 
momento. 

As informações prestadas pelos clientes durante os atendimentos e as gravações de 
sessões poderão ser utilizadas para fins didáticos e de pesquisa, incluindo publicações 
científicas. Essas informações serão tratadas de forma confidencial e os dados de identificação 
dos clientes não serão divulgados.  

 
 

Declaro que estou ciente do exposto acima e que concordo com as condições apresentadas. 

 
São Paulo,.......de.........................de 20........ 
Assinatura do cliente ou 

responsável:................................................................................... 
Obs:...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

Profissional: 

...........................................................................................................................................
.. 

(nome completo, função e assinatura) 
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ANEXO E - Carta de Ciência e Autorização da Coordenadora do Laboratório de 

Terapia Comportamental do IPUSP.  
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Clínica Psicológica da USP 
Declaração de Ciência 

 
Eu, ________________________________________, como umas das Coordenadoras do 
Laboratório de Terapia Comportamental do IPUSP, declaro estar ciente e permitir a utilização 
das gravações das sessões de atendimento psicológico do Laboratório de Terapia 
Comportamental do IPUSP, para o desenvolvimento da pesquisa de mestrado da psicóloga 
Fabiana Aparecida Dutra Fernandes, sob orientação do Prof. Dr. Ailton Amélio da Silva, do 
Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo. O objetivo desta pesquisa é o de identificar empiricamente a ocorrência de 
comportamentos da terapeuta e da cliente em sessões iniciais de terapia filmadas em vídeo e 
analisar os possíveis impactos desses comportamentos para o estabelecimento da relação 
terapêutica. 

Serão utilizadas gravações das sessões de atendimento psicológico que tenham sido 
geradas a partir de estágio supervisionado no Laboratório de Terapia Comportamental. 
Apenas a autora da pesquisa poderá ter acesso às gravações, e estará comprometida com a 
garantia do sigilo absoluto sobre a identidade da cliente e da terapeuta.  

As juízas terão acesso apenas no momento em que tiverem assistindo as cenas 
selecionadas para teste de concordância, e estarão todas comprometidos com a garantia do 
sigilo absoluto sobre a identidade da terapeuta e da cliente. Cabe ressaltar que as juízas serão 
psicólogas que já são comprometidos com o Código de Ética que rege o exercício da 
profissão.  

Os resultados da pesquisa serão organizados de forma que não permitam que a 
identidade dos participantes seja tornada pública nas apresentações em congressos e na 
elaboração de trabalhos escritos, publicados ou não. Nesse sentido, os resultados serão 
apresentados através de estatísticas descritivas e inferenciais e, portanto, não serão 
apresentadas imagens, frases, diálogos ou história de vida dos clientes, garantindo assim a 
preservação do sigilo quanto à identidade dos participantes. 

Além disso, o trabalho será disponibilizado para leitura da terapeuta e da supervisora 
da terapeuta antes de qualquer publicação do mesmo, ou seja, os participantes terão acesso 
aos resultados da pesquisa antes de qualquer publicação do trabalho para que a terapeuta 
possa autorizar ou não a inclusão de algum trecho que lhe diga respeito. Nesse sentido, a 
leitura será feita antes da impressão da dissertação uma vez que essas intervenções serão 
consideradas antes da impressão final da dissertação.  

A participação neste projeto de pesquisa envolverá de minha parte: 
a) O presente consentimento informado, em cinco vias, sendo que uma delas ficará em 

meu poder, uma com o terapeuta, outra com a pesquisadora, outra com o orientador desta 
pesquisa e outra com a supervisora da terapeuta; 

b) Permitir a utilização das gravações das sessões de atendimento psicológico 
realizadas sob supervisão no Laboratório de Terapia Comportamental. 

Declaro estar ciente de que: a) receberei resposta ou esclarecimento a qualquer dúvida 
acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa a 
qualquer momento; b) que tenho a liberdade de retirar meu consentimento e deixar de 
participar do estudo a qualquer momento; c) os dados indicativos da identidade da terapeuta e 
da cliente não serão revelados; d) os nomes próprios (pessoas, lugares, instituições) serão 
alterados para nomes fictícios. 

Se necessário, poderei entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone (37) 8839-
6675 ou pelo e-mail fabianafernandes@usp.br, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos pelo telefone (11) 3097 – 0529. 

Cabe esclarecer que os atendimentos realizados sob supervisão no Laboratório de 
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Terapia Comportamental da Universidade de São Paulo foram conduzidos mediante termo de 
consentimento. Portanto, a pesquisa será efetuada a partir das gravações das sessões de 
psicoterapia, e essas só serão utilizadas diante da minha autorização enquanto coordenadora 
do laboratório, mediante assinatura desse termo de consentimento livre e esclarecido. Além 
disso, a terapeuta desses atendimentos deverá ser informada e precisará também dar sua 
autorização por escrito, ou seja, todos assinarão um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.  Dessa forma, a terapeuta responsável pela cliente atendida mostrada nos filmes 
que serão utilizados nessa pesquisa, já assinou a declaração de ciência para gravação e 
utilização das informações para fins de pesquisa na época em que o atendimento foi realizado. 
Dessa forma, não haverá entrevista com a cliente nesse momento, pois esta já deu o seu 
consentimento livre esclarecido no início do atendimento, o que é um pré-requisito do 
Laboratório de Terapia Comportamental do IPUSP. Ou seja, a cliente já foi informada antes 
da gravação dos seus atendimentos, pois é uma norma do laboratório que o cliente autorize a 
gravação dos atendimentos para fins de pesquisa. Dessa forma, uma vez que a cliente já foi 
informada da possibilidade da utilização da gravação dos seus atendimentos para fins de 
pesquisa antes do início dos seus atendimentos, essa não será informada novamente para essa 
pesquisa em questão. Neste termo, os responsáveis pela cliente autorizaram a gravação das 
sessões e a utilização das informações prestadas para fins de pesquisa. 

Declaro, finalmente, concordar com os termos de consentimento sem restrições. 
 

Assinatura da coordenadora: __________________________________________ 
 
Nome por extenso da coordenadora: ____________________________________ 
 
Data: ___ / ___ / 2010 
 
Assinatura do pesquisadora: ________________________________________ 
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Anexo F – Figuras com a distribuição das frequências de ocorrência das categorias da 

terapeuta e da cliente em valor bruto nas sessões primeira, segunda, terceira, quarta e 

quinta.  
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Distribuição das frequências de ocorrência das categorias da terapeuta e da cliente 

 

 

 

Figura 1 - Frequência relativa absoluta das categorias da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na primeira 
sessão.  

 

 

 

 

Figura 2 - Frequência relativa absoluta das categorias da cliente do Sistema Multidimensional 
de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na primeira sessão.  
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Figura 3 - Frequência relativa absoluta das categorias da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na segunda 
sessão.  

 

 

 

 
Figura 4 - Frequência relativa absoluta das categorias da cliente do Sistema Multidimensional 
de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na segunda sessão.  
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Figura 5 - Frequência relativa absoluta das categorias da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na terceira 
sessão.  
 
 

 

 

Figura 6 - Frequência relativa absoluta das categorias da cliente do Sistema Multidimensional 
de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na terceira sessão.  
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Figura 7 - Frequência relativa absoluta das categorias da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na quarta 
sessão.  
 

 

 

 

Figura 8 - Frequência relativa absoluta das categorias da cliente do Sistema Multidimensional 
de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na quarta sessão.  
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Figura 9 - Frequência relativa absoluta das categorias da terapeuta do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na quinta 
sessão.  

 

 

 

 

Figura 10 - Frequência relativa absoluta das categorias da cliente do Sistema 
Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica na quinta 
sessão.  

 

 


