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RESUMO 

 

Este trabalho teve como principal objectivo a averiguação da existência de semelhanças e 

diferenças significativas no processo terapêutico, entre a psicoterapia Cognitivo-Comportamental 

e a psicoterapia Psicodinâmica.  

 A amostra deste estudo, recolhida segundo o modelo não-aleatório, constou de um 

método de amostragem por conveniência. Esta amostra foi constituída por psicoterapeutas que 

para além de leccionarem em estabelecimentos do Ensino Superior, também exercem 

psicoterapia de acordo com a sua abordagem teórica (cognitivo-comportamental ou 

psicodinâmica).  

 A dimensão desta amostra foi de 10 sujeitos, 5 psicoterapeutas 

cognitivocomportamentais e 5 psicoterapeutas psicodinâmicos.  
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 Com o intuito de descobrir quais as diferenças significativas e semelhanças destas duas 

abordagens, esta investigação consistiu na aplicação de uma metodologia Q-Sort. Este 

instrumento, o Psychotherapy Process Q-Sort (PQS) de Enrico Jones (1985), permitiu que todo o 

processo terapêutico fosse caracterizado, pela amostra já referida. O PQS é um instrumento que 

permite caracterizar as três dimensões inerentes ao processo terapêutico: i) atitudes do paciente, 

comportamento e experiência; ii) interacção da díade; e ainda, iii) atitudes e acções do 

psicoterapeuta.  

 Numa primeira fase, foi pedido aos sujeitos, individualmente, que colocassem os 100 

cartões constituintes do PQS, em três pilhas, do mais característico para o menos característico, 

caracterizando assim a sua prática clínica.  

 A segunda fase, consistiu na colocação dos 100 cartões em sub-posições pelos mesmos 

sujeitos. Ou seja, os cartões que inicialmente tinham sido posicionados, foram recolocados numa 

escala de 1 a 9, fazendo uma nova triagem das pilhas anteriores. Em que 1 correspondeu a uma 

posição de Extremamente Atípico, e 9 Extremamente Típico.  

 Assim sendo, tratou-se de um estudo exploratório de cariz descritivo. Num primeiro 

momento permitiu uma análise estatística, através do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, para 

confirmar as diferenças significativas existentes entre as duas abordagens. Num segundo 

momento foi feita uma análise descritiva de comparação entre os resultados desta amostra e o 

estudo de Jones e Pulos (1993).  

Os psicoterapeutas envolvidos no estudo, procurando caracterizar a sua prática real de 

tratamento, tomaram posições claramente contraditórias (típico/atípico) em 54 cartões, dos 100 

constituintes do PQS. No entanto apenas 27 deles foram considerados significativamente 

diferentes (p <0.5).   

 Os restantes 46 cartões foram considerados, em ambas as abordagens, como neutros no 

processo terapêutico em causa. Pela análise das médias encontradas nestes cartões, a nossa 

amostra não descarta que a maior parte destes cartões possam ser aspectos existentes na sua 

abordagem terapêutica; no entanto, não o são de uma forma tão característica quanto os outros 

54 cartões, mais relevantes da prática definida pelas respectivas orientações teóricas.   

A segunda expectativa que se tinha neste estudo revelou-se, ou seja, as diferenças 

significativas encontradas no processo terapêutico, entre as duas abordagens consideradas neste 

estudo, referem-se mais a aspectos que têm a ver com as dimensões Paciente e Terapeuta, do que 

a aspectos da dimensão Interacção da Díade.  

 Em relação à identificação dos resultados destes sujeitos com os protótipos construídos a 

partir do estudo de Jones e Pulos, pode dizer-se que, também foram corroboradas as expectativas 
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iniciais. Isto é, não ocorreram identificações totais aos protótipos destes autores, correspondentes 

a cada uma das abordagens. Em suma, isto poderá significar, que as técnicas usadas, poderão 

estar dependentes do quadro teórico seguido por cada clínico, como também poderão ter a ver 

com as diferenças pessoais de cada psicoterapeuta.   

 

Palavras-chave:  Processo terapêutico, psicoterapia psicodinâmica, psicoterapia cognitivo-

comportamental, PQS, metodologia Q-sort. 
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   “ A prática da psicoterapia não pode ser 

Universalizada de uma forma que prescreva certas 
técnicas e métodos como verdade para todos  

os sítios, para todo o sempre, com todos os clientes  
por todos os psicoterapeutas” 

Zeddies, 1999 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos 10-15 anos, houve um processo extensivo de globalização que 

afectou várias áreas do saber, tendo tido consequentemente impacto a diversos níveis 

da sociedade, incluindo os cuidados de saúde (Ruiz, Bland, Pi & Zulueta, 2005). Ainda 

de acordo com estes autores pode dizer-se, que numa base paralela, e de muitas 

formas, como resultado desta globalização, o interesse e investigação na psicologia e 

psiquiatria também cresceram bastante nas últimas duas ou três décadas. 

Consequentemente a prática da psicoterapia, independentemente do seu quadro 

teórico, sofreu também uma evolução (Ruiz et al., 2005). 

 Segundo Leichsenring, Hiller, Weissberg e Leibing (2006), cuja revisão de 

literatura se centra sobre as duas abordagens que se constituem objecto de estudo 

deste trabalho (a psicoterapia Psicodinâmica e a psicoterapia Cognitivo-

Comportamental), em relação aos estudos acerca do tipo de psicoterapias existentes, à 

sua eficácia e até mesmo em relação à comparação de diferentes quadros teóricos, 

poderá assumir-se que ainda há muito caminho a percorrer. Estes autores defendem, 

também, que embora haja evidências substanciais no caso da psicoterapia Cognitivo-

Comportamental, em relação à sua eficácia, e alguma evidência da eficácia da 

psicoterapia Psicodinâmica, é necessário que sejam encetados mais estudos para 

corroborarem e assegurarem esta afirmação, bem como para se poderem prever os 

resultados positivos do tratamento de forma a que se promovam. Ainda por referência 

aos mesmos autores (Lieichsenring et al., 2006) não é clara a diferença empírica entre 
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as duas abordagens em questão. Para uma melhor compreensão do termo 

psicoterapia, proceder-se-á em seguida à clarificação do mesmo. 

 

Fundamentos Antropológicos e Históricos da Psicoterapia 

 

A psicoterapia é uma prática humana cuja origem remonta aos inícios da 

existência humana, ainda que não baptizada, sistematizada ou reconhecida como tal. 

Segundo Leal (2005), poder-se-á dizer que o tratamento psicológico é tão ancestral 

como todas as formas de tentar aliviar o sofrimento humano e que, em todas as épocas 

e em todas as sociedades, se delegou em alguém o poder de curar através da palavra. 

Por conhecer o mundo dos espíritos, por ter acesso a qualquer magia ou relação com 

os deuses, por ser velho ou por ser sábio. 

Segundo a mesma autora, muitas vezes a palavra que curava não era 

compreensível nem acessível. Quem tinha qualquer tipo de sofrimento nem sempre 

tinha oportunidade de o narrar extensamente por palavras e de vasculhar, nas 

entranhas ou na alma, as razões do seu mal. Ainda assim, a existência de alguém com 

o poder de curar, perdoar, fazer esquecer ou transferir para objectos ou actividades o 

sofrimento inicial, parece ser uma constante da história do mundo. Esta função de 

escuta ou de aconselhamento, fortuita ou pontual, sempre existiu e existirá, designamo-

la por função terapêutica e é considerada a precursora da psicoterapia. Recorrer a 

pessoas em quem se confia (amigos, familiares, padre, etc.) para formar uma opinião, 

facilitar uma escolha ou decisão ou meramente para se sentir compreendido, é algo 

frequente, embora não estejamos aqui a falar de psicoterapia.  

Uma psicoterapia, ainda segundo Leal (2005) é promovida por um 

psicoterapeuta obedecendo a critérios técnicos e teóricos estáveis. Há uma 

intencionalidade deliberada e consciente do psicoterapeuta na construção de um 

projecto psicoterapêutico, alicerçada em saberes específicos e em regras de conduta 

técnica e deontológica.  

Diferentemente de outras relações, de atenção ou amizade, a relação 

psicoterapêutica, é para além do que já foi dito, uma relação formal e temporalmente 
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limitada, já que decorre em tempos e espaços combinados e centra-se na problemática 

apresentada pelo cliente, sendo uma relação fortemente unilateral (Kanfer e Goldstein, 

1991; Kleinke, 1994). 

O percurso histórico das psicoterapias actuais pode ser traçado em linhas gerais 

até aos anos quarenta do séc. XX em torno da psicanálise. Depois da II guerra 

mundial, um enorme movimento de psicoterapeutas, sobretudo nos Estados Unidos da 

América e na Europa, dedicou-se a explorar outras vias conceptuais e pragmáticas, por 

associação a diferentes e importantes quadros teóricos e filosóficos. Atendendo a Leal 

(2005), emergiram assim, as psicologias e psicoterapias Existenciais e Humanistas, as 

Comportamentais, depois as Sistémicas e finalmente as Cognitivas. 

A partir dos finais dos anos sessenta, meados dos anos setenta do século XX, 

um novo e renovado entusiasmo promoveu novas sínteses e assistiu ao nascimento de 

muitas propostas psicoterapêuticas que alastraram e se divulgaram nas décadas 

seguintes: misturando quadros teóricos, seleccionando técnicas adaptadas a novas 

populações, expandindo os anteriores limites das psicoterapias. 

A década de oitenta, tendo em conta Leal (2005), assistiu a uma preocupação 

crescente e alicerçada da compreensão, não só das teorias das psicoterapias e das 

suas práticas, mas das razões por que funcionavam, iniciando-se, por um lado, uma 

investigação sistemática e, por outro, uma atitude generalizada, mais científica. 

Nos anos noventa surge a fórmula que inaugura o novo milénio e que se tem 

vindo a tornar central, senão para as psicoterapias pelo menos para os 

psicoterapeutas, e que Cordioli sintetiza: 

 

“Até há bem pouco tempo, era usual tentar-se definir as características dos 

pacientes adequados para as diferentes psicoterapias: diagnóstico, condições 

pessoais, etc. No entanto, tem-se observado, no dia-a-dia da prática clínica, a 

necessidade de escolher o tratamento mais apropriado a cada paciente, invertendo-se 

a situação na qual o psicoterapeuta escolhia os candidatos que mais se adequavam ao 

seu modelo de tratamento, o que nem sempre era a alternativa mais eficiente e de 

melhor relação custo/benefício”. (1998, p.77). 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 

 

Andrea Margarida Colôa Dias Mendes Vaz 10 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

10 

 

Definições de Psicoterapia 

 

A psicoterapia é um dos domínios em que a importância da compreensão dos 

mecanismos de mudança do comportamento é preponderante, uma vez que consiste 

precisamente no processo de ajuda em que o terapeuta e o cliente se envolvem na 

tentativa de construção dos padrões de funcionamento mais adaptativos. Por outras 

palavras, a psicoterapia é um processo de comunicação entre um psicoterapeuta, 

pessoa formada para avaliar e gerar trocas ou mudanças, e uma pessoa que procura 

consultá-lo (Horna, 2003), o paciente ou cliente. O processo psicoterapêutico favorece 

a resolução de conflitos, medos e inseguranças. Em suma, e segundo Horna (2003), o 

objectivo de um processo psicoterapêutico é dar condições sobre ela mesma através 

dos seus sintomas e das trocas estabelecidas no processo. Seguem-se algumas 

definições de variados autores ao longo de algumas décadas. 

 

Nos anos cinquenta a definição de psicoterapia está muito relacionada com o 

tratamento de doença mental com actividades ao serviço da psicopatologia e da 

psiquiatria. (Leal, I. 2005). 

“Conjunto de técnicas que visam o tratamento de moléstias mentais por procedimentos psíquicos 

tais como os métodos pedagógicos, a persuasão, a sugestão, a psicanálise, etc.”  

(Dicionário de Psicologia - H. Piéron, 1957, p.355) 

No final da década de sessenta assiste-se à aplicação de técnicas 

especializadas no tratamento de distúrbios mentais. A utilização do termo distúrbio dilui 

o peso da doença mental, segundo Leal (2005), abrindo espaço para a inclusão dos 

problemas de ajustamento como objecto de psicoterapia, sendo concedida relevância 

ao uso de técnicas especializadas.  

“A psicoterapia consiste na aplicação de técnicas especializadas no tratamento de distúrbios 

mentais ou de problemas de ajustamento à vida quotidiana”. 

 (Dicionário de Psicologia – Chaplin, 1968, p.473) 

A década seguinte, apresenta definições fortemente carregadas de influência 

psicanalítica. Abandona-se a relação directa entre a psicoterapia e a doença mental, 
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dando-se ênfase a perturbações doutro tipo, fisiológicas e afectivas. Surge também, 

pela primeira vez, destacada a importância da relação estabelecida entre terapeuta e 

paciente.  

“Acção psicológica sobre as perturbações fisiológicas e afectivas. O psicoterapeuta intervém na 

cura das perturbações caracteriais, neuróticas ou psicossomáticas. A psicoterapia é, em primeiro lugar, 

um trabalho de relação de homem a homem. O psicoterapeuta compromete nele a sua personalidade e 

o seu saber: deve suscitar no doente a confiança e a receptividade”.    

(Dicionário de Psicologia – Michel e Françoise Gauquelin, 1978, p.440) 

“No sentido lato, a psicoterapia pode ser encarada como qualquer método de tratamento das 

desordens psíquicas ou corporais que utilize meios psicológicos e, mais precisamente, a relação entre o 

terapeuta e o doente: a hipnose, a sugestão, a reeducação psicológica, a persuasão, etc., neste sentido 

a psicanálise é uma forma de psicoterapia.”  

(Vocabulário de Psicanálise – Laplanche e Pontalis, 1976, p.506) 

 

“A Psicoterapia pode ser definida como um processo psicológico que ocorre entre dois ou mais 

indivíduos, no qual um deles (o terapeuta), em virtude da sua posição e capacidade, procura aplicar 

sistematicamente conhecimentos e intervenções psicológicas com a intenção de compreender, 

influenciar e, finalmente, modificar a experiência psíquica, a função mental e o comportamento do outro 

(o paciente). Essa forma de interacção distingue-se de outros relacionamentos entre duas pessoas, pela 

formalidade do contracto terapêutico (seja explicito ou implícito), o treino específico, a habilidade e a 

experiência do terapeuta e o facto de que o paciente (quer voluntariamente quer por coerção) veio ao 

terapeuta à procura de auxílio profissional”.     

       (Dewald, 1973,p.181) 

Os anos oitenta reforçam o anteriormente referido, aprofundando um pouco mais 

a importância da relação entre terapeuta e paciente, com base no domínio de uma 

técnica e da pertença a um determinado quadro teórico.  

“ A psicoterapia é caracterizada, antes de mais, por uma atitude particular do terapeuta. Esta 

atitude pode ser definida como uma escuta, simultaneamente atenta, profunda e neutra do discurso do 

paciente. Esta escuta que transcende o sintoma, tem por objecto conduzir o paciente à elucidação e à 

tomada de consciência da responsabilidade na sua história pessoal. O sintoma aparece, no entanto, 

como uma posição de retirada ou de fuga da existência na sua negociação contínua com o real. O fim a 

que se destina a psicoterapia é permitir ao paciente tentar uma nova negociação, precisamente através 

da relação com o terapeuta, aparecendo então como protótipo singular e apurado de todas as relações 

inter-humanas”.  
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(Dicionário Geral das Ciências Humanas – Thinés e Lempereur, 1983, p.765) 

A questão mais importante, surgida nos anos oitenta e desenvolvida em grande 

força na década seguinte, talvez seja a de que a psicoterapia não é um “tratamento” 

que os clientes recebem dos psicoterapeutas (Marlatt e Gordon, 1985), mas antes: 

“uma relação de trabalho entre terapeutas e clientes, direccionada a procurar soluções para os 

problemas dos clientes, mais vantajosas do que estes estão utilizando até esse momento”  

(Kleine, 1994, p. 49). 

A psicoterapia, entendida como uma relação de trabalho entre psicoterapeutas e 

pacientes tem implicações importantes, nomeadamente a desnecessidade de teorias 

complexas sobre o patológico e consequente noção de cura, mas também, a 

responsabilização dos pacientes pelas mudanças que desejam que ocorram nas suas 

vidas (Kleine, 1994).  

O consenso de que uma psicoterapia é uma terapia por meios psicológicos 

esclarece que se trata de um tratamento, de uma forma de curar ou melhorar, o que, 

em si mesmo, pressupõe doença, défice ou mal-estar anterior. Não diz, entretanto, 

muito do que são estes “meios psicológicos”. 

Segundo Frank, J. (1999), a Psicoterapia pode ser encarada como uma tentativa 

feita por uma pessoa para aliviar o mal-estar e a incapacidade psicológica de outra 

através de meios psicológicos. Estes consistem geralmente em palavras, mas incluem 

outros comportamentos, comunicativos ou simbólicos, que vão desde a mão 

reconfortante no ombro de alguém a exercícios elaborados destinados a combater 

emoções nocivas e a promover a tranquilidade interna.  

Esta forma de dar ajuda não passa por um mero consolo, orientação ou 

fornecimento de conselhos, pois os praticantes envolvidos nesta relação de ajuda são 

especialmente treinados para esta actividade e são regulados nas suas práticas pelas 

sociedades ou por um sub-grupo ao qual pertencem. A sua actividade é orientada por 

uma teoria articulada que procura explicar as fontes de angústia e incapacidade e 

prescreve, por vezes, métodos para a aliviar. 

Dentro da psicologia existe uma grande diversidade de correntes que pautam a 

escolha da prática da psicoterapia. São abordagens e conceitos teóricos aplicados ao 
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âmbito psicoterapêutico que dão azo a outras tantas maneiras de estabelecer este 

contexto de comunicação. No entanto, Horna (2003), refere que as duas características 

que unem a psicoterapia sã: o contacto directo e pessoal entre o psicoterapeuta e 

paciente, principalmente através do diálogo; e a qualidade da relação terapêutica do 

contexto de comunicação, isto é, uma relação de ajuda destinada a originar uma 

mudança em quem procura a consulta. 

A psicoterapia difere dos procedimentos médicos e cirúrgicos por assentar 

essencialmente nas comunicações simbólicas em contraste com as intervenções no 

corpo, ainda que algumas manifestações das questões psicológicas a trabalhar se 

possam revelar por manifestações no corpo (ex. sintomas físicos relacionados com 

questões psicossomáticas). Isto implica que a preocupação se centre no conteúdo do 

sintoma, físico ou emocional-afectivo, e no seu significado na vida do paciente, por 

exemplo, o que dizem as vozes das alucinações, ou o que origina o sentimento de 

tristeza no deprimido ou ainda de que é que tem medo quando está ansioso. Os 

medicamentos quando são usados, são considerados adjuvantes facilitadores e a sua 

escolha é determinada pela forma e intensidade da sintomatologia do paciente 

(alucinações auditivas, humor depressivo, etc.). 

Uma consequência importante da primazia da comunicação como veículo de 

tratamento, também defendido por Horna (2003), é que todas as formas de 

psicoterapia dependem mais da influência pessoal do psicoterapeuta do que acontece 

com os procedimentos médicos. Mesmo quando se acredita que o êxito dos 

procedimentos psicoterapêuticos depende exclusivamente das suas propriedades 

objectivas, como alguns psicoterapeutas comportamentais crêem, a influência pessoal 

do psicoterapeuta determina à partida se o paciente segue o tratamento prescrito, para 

além de ter por si só efeitos curativos. O impacto pessoal do psicoterapeuta é crucial 

na psicoterapia (Frank e Frank, 1991; Greben, 1983). 

A psicoterapia pode ser também definida como qualquer tipo de abordagem 

persuasiva ou de conversação desenvolvida para ajudar pacientes (Stephen, 2001). 

Embora haja centenas de técnicas e escolas de pensamento, a maioria tem o desejo 

de compreender o paciente e ajudá-lo a mudar padrões comportamentais e 
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emocionais. A partir deste processo o sujeito re-significa pensamentos e irá descobrir 

formas de viver mais satisfatórias aos objectivos do indivíduo (Stephen, 2001). Este vai 

ampliar a consciência de si mesmo, aprendendo com os seus sintomas e desta forma 

vai desenvolver-se como pessoa. Sabe-se que a psicoterapia é indicada para pessoas 

de qualquer idade que queiram resolver os seus problemas pessoais através do auto 

conhecimento que esta pode oferecer e para isso, segundo Stephen (2001), é preciso 

que esta disposta a olhar sobre si mesma e reflectir sobre o que irá encontrar. 

A grande proliferação de abordagens psicoterapêuticas, bem como um 

crescente interesse do público pela psicoterapia, levanta uma questão legítima: “qual 

dos modelos apresenta resultados mais positivos?” Para isso é necessário tomar 

conhecimento dos tipos de psicoterapia existentes, melhor explicitados já de seguida. 

 

Tipos de Psicoterapia 

 

O intuito de qualquer psicoterapia é permitir a uma pessoa satisfazer a sua 

necessidade legítima de afecto, reconhecimento e sentido de domínio, ajudando-a a 

corrigir as atitudes, emoções e comportamentos não adaptativos que a impedem de 

obter tais satisfações. Ao fazê-lo, a psicoterapia procura melhorar a interacção social 

do indivíduo e a reduzir a sua angústia, enquanto o ajuda a aceitar o sofrimento, que é 

um aspecto inevitável da vida e, quando possível, a utilizá-lo ao serviço do seu 

crescimento pessoal. 

Embora todas as psicoterapias tenham em atenção todos os aspectos da vida 

pessoal de um indivíduo, as diferentes escolas variam consideravelmente na ênfase. 

De um modo geral, elas podem ser ordenadas de acordo com o seu alvo primário, a 

sua orientação temporal e se procuram essencialmente mudar pensamentos e atitudes, 

estados emocionais ou comportamentos. De uma forma muito simplificada: 

As terapias de insight centram-se no paciente individual e vêem a angústia como 

o resultado de conflitos internos não resolvidos. Algumas, como a psicanálise, 

concentram-se no passado e vêem os conflitos internos como sendo causados por 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 

 

Andrea Margarida Colôa Dias Mendes Vaz 15 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

15 

experiências traumáticas do início da vida, visando desenterrar as suas fontes, 

procurando deste modo a sua resolução (Frank, 1999).  

As terapias cognitivo-comportamentais contrariam o anterior, acreditam que o 

êxito do paciente em corrigir cognições falsas ou ultrapassar sintomas específicos irá 

promover uma melhoria geral maior por aumentar a competência social e a confiança 

em si mesmo. Daí que os terapeutas cognitivo-comportamentais tentem ajustar os seus 

métodos para combater as queixas específicas do paciente, razoavelmente 

circunscritas. Infelizmente, segundo Frank (1999), os pacientes, cuja queixa principal é 

desta natureza representam uma pequena proporção dos que procuram ajuda. 

As terapias comportamentais estão também primariamente preocupadas em 

contrariar os efeitos de experiências perturbadoras anteriores. Outros terapeutas 

comportamentais, que salientam a modelagem e o condicionamento operante, 

consideram que as dificuldades primárias estão no espaço entre o paciente e o seu 

ambiente social imediato e são direccionados no presente; isto é, eles tentam ajudar o 

paciente a identificar e modificar as causas próximas e consequências do 

comportamento que cria o problema existente (ex. a angústia) (Frank, 1999).  

Já para as terapias derivadas da psicanálise, terapias de orientação 

psicodinâmica, o tipo de tratamento que o doente recebe depende basicamente da 

escola do terapeuta ao qual ele é referenciado. Isto quer dizer, atendendo a Frank 

(1999), que estes terapeutas tendem a aplicar o seu método particular a todos os seus 

pacientes e justificam-no com base no argumento de que o seu objectivo é aumentar a 

integração geral do paciente ou estimular o crescimento da personalidade. Presume-se 

que o alívio de sintomas específicos se dá automaticamente.  

 Nas terapias de orientação existencial, os terapeutas inclinam-se para uma 

abordagem de abertura para o futuro; isto é, procuram reconhecer as características 

“saudáveis” do paciente e ajudam-no a descobrir novas potencialidades de satisfação 

pessoal, levando-o ao seu crescimento. 

 Para as terapias familiares ou de grupo, o foco de tratamento é o paciente na 

sua família ou num grupo composto artificialmente, dedicando especial atenção às 

reacções do paciente a outros membros da família ou do grupo, uma vez que estas 
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trazem à luz as origens dos seus sintomas, e procuram mobilizar as forças do grupo 

terapêutico ou familiar. Os terapeutas de grupo ou familiares, segundo Frank (1999), 

diferem na extensão em que procuram no passado do paciente as fontes de problemas 

correntes e no facto de realçarem o paciente individual ou as potencialidades 

patogénicas ou de tratamento da família ou do grupo como um sistema. 

Mais adiante, serão abordadas em pormenor as terapias de orientação dinâmica, 

ou seja, Psicodinâmica, bem como a terapia Cognitivo-Comportamental, uma vez que 

são objecto de estudo na presente investigação. 

 

Os Pacientes na psicoterapia 

 

A psicoterapia é considerada apropriada para todas as pessoas nas quais se 

percebem factores psicológicos como causa ou contributo significativo de mal-estar ou 

incapacidade. Em geral, os indivíduos podem ser divididos tendo em conta as 

seguintes categorias (Frank, 1999): 

a) Os que apresentam perturbações psicóticas. O objectivo principal da psicoterapia com 

estas pessoas é o de ajudar a reconhecer e lidar com maior eficiência com as tensões 

da vida às quais eles são particularmente vulneráveis. 

b) Os que têm perturbações neuróticas ou de personalidade, que sofrem por usarem 

estratégias erróneas persistentes ao lidar com as vicissitudes da vida, baseadas 

presumivelmente em experiências precoces importantes que foram danosas ou faltosas, 

distorcendo assim o processo de maturação e aprendizagem. 

c) Os debilitados psicologicamente, que estão temporariamente assoberbados pelas 

tensões da vida (ex. desemprego prolongado, luto, etc.). 

d) Os rebeldes/indisciplinados, cujo comportamento incomoda outras pessoas mas que é 

atribuído a doença e não a maldade. Estão aqui incluídos as crianças e adolescentes 

que fazem “passagens ao acto”, personalidade anti-sociais e consumidores de abuso 

de substâncias.  

e) Os insatisfeitos, que lutam contra o aborrecimento ou problemas existenciais. 

f) Os profissionais que fazem psicoterapia na sua formação como pré-requisito para fazer 

a outros. 
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A maioria dos indivíduos que procura ajuda numa psicoterapia sente uma angústia 

de fundo ou sentimento de incompetência ou alienação, e faltam evidências que 

demonstrem que eles reagem melhor a uma abordagem do que a outra (Frank, 1991, 

1999). 

Quaisquer que sejam os sintomas específicos, a maioria dos pacientes partilham 

uma fonte de angústia que responde aos aspectos comuns de todas as formas de 

psicoterapias (Frank & Frank, 1991). Na base desta angústia está um estado de 

espírito que aparece quando a pessoa se sente subjectivamente incompetente, isto é, 

incapaz de lidar com um problema, situação ou sentimento que ela e os outros à sua 

volta esperam que consiga resolver (Defigueiredo & Frank, 1982). Este estado de 

espírito pode variar bastante, tanto em duração como em intensidade, apresentando-se 

sob diferentes manifestações: perda de confiança em si próprio e na sua capacidade 

de gerir as circunstâncias da sua vida e/ou os seus sentimentos e pensamentos. O 

sentimento de fracasso também pode despertar a culpa ou a vergonha, levando ao 

isolamento ou alienação; ou ao ressentimento, uma vez que os outros que a podem 

ajudar, não a ajudam como gostaria (Frank, 1999).  

 

O Terapeuta: Características e Quadros de Referência 

 

O psicoterapeuta é responsável por traduzir a teoria da psicoterapia para a 

prática através de uma série de acções intencionais. 

Todo o terapeuta irá, à medida que a sua experiência aumenta, desenvolver o 

seu estilo particular. Alguns são activos, outros mais receptivos; alguns mais apoiantes, 

outros conseguem ser mais desafiadores sem com isso serem destrutivos; alguns 

mantém-se opacos, outros revelam algo de si próprios sem fazer perigar a terapia. O 

humor é possivelmente uma parte vital, embora pouco discutida, do êxito do repertório 

do terapeuta (Bloch & McNab, 1987). Quanto mais experiência um terapeuta tem, mais 

ele aprende a usar os seus atributos pessoais em seu benefício. E tal como o terapeuta 

proporciona um espaço seguro com fronteiras definidas de forma firme mas flexível 

dentro das quais o paciente pode explorar e desenvolver-se, assim, para que floresça 
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como terapeuta, ele necessita funcionar num quadro de referência de princípios éticos, 

supervisão e formação. 

As características do terapeuta, segundo Aveline (2005), são uma componente 

vital da psicoterapia eficaz, trabalho que é especialmente ambicioso, focado na relação 

e de longo-termo. Embora a relação pessoa-terapeuta, segundo este autor, contribua 

apenas entre 10% a 20% para o resultado, identificar as características benéficas e 

malignas independentemente da terapia praticada, é extremamente importante e 

funcional. 

O processo psicoterapêutico envolve muitos factores e um deles é o processo 

emocional e psicológico que, segundo Zeddies (1999), acompanha internamente o 

psicoterapeuta. Um dos maiores desafios do trabalho clínico é a necessidade de, por 

vezes, o terapeuta entender como é a sua própria dinâmica psicológica e emocional – 

incluindo valores pessoais, crenças, teorias e compromissos – influenciam a 

aproximação terapêutica dos clientes. O duplo papel dos terapeutas – como agentes e 

sujeitos da mudança – foi primeiramente formulado na noção de Sullivan (1954) do 

“observador-participante”, que refere o terapeuta como um elemento que é externo e 

ao mesmo tempo inseparável do campo psicoterapêutico, e ainda facilita como 

observador e facilitador desse campo. 

Os factores terapêuticos comuns entre terapias incluem uma relação emocional 

intensa e confidente com um profissional de confiança, o desenvolvimento de um 

raciocínio plausível que ajude o paciente a sentir-se mais esperançoso e a contrariar a 

desmoralização (Aveline, 2005), o que faz com que a tarefa do psicoterapeuta seja 

enfatizada. Ainda segundo este autor, o terapeuta age de boa fé com o mínimo de 

egoísmo e em termos de acção terapêutica, o terapeuta em si não é o mais importante, 

mas sem ele não haveria terapia. 

Ser capaz de providenciar este tipo de experiência terapêutica depende 

grandemente da capacidade do terapeuta de formar ligações interpessoais, de tolerar a 

vulnerabilidade e exposição que são inerentes ao processo terapêutico. 

É comum que se enfatize a importância essencial da base teórica do 

psicoterapeuta. É menos frequente que se discuta os riscos de um apego à teoria, ou 
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seja, a tendência de muitos psicoterapeutas a servir à teoria como uma defesa contra a 

sua própria insegurança, adoptando uma atitude formal, intelectual ou perfeccionista, 

resistindo à constante adaptação ao processo terapêutico, já que este não é imutável. 

Esses problemas remetem-nos à personalidade, à maturidade pessoal e 

profissional e ao auto-conhecimento como variáveis essenciais à boa condução do 

processo psicoterapêutico. É frequente a idealização da figura do psicoterapeuta pelo 

cliente que, associada a uma auto-idealização por parte do primeiro, pode levar o 

psicoterapeuta (menos experiente) a tentar corresponder a uma imagem omnipotente e 

inacessível, ou a aceitar uma postura impotente e insignificante (Aveline, 2005). Essas 

atitudes podem levar o psicoterapeuta a um encantamento com o próprio poder, ou a 

tentativas de sedução ou de punição do cliente, por exemplo (Aveline, 2005). 

A postura omnipotente, que se pode apresentar através de arrogância (que 

busca aparentar eficiência) ou de uma excessiva disponibilidade (que visa atender 

qualquer expectativa, necessidade ou exigência do cliente, com o objectivo de ser 

reconhecido ou admirado), esconde aparentemente a insegurança e a inexperiência de 

um psicoterapeuta menos experiente (Rojas-Bermúdez, 1977). 

Numa outra polaridade encontramos, ainda segundo Rojas-Bermúdez (1997), a 

postura impotente, em que o psicoterapeuta se mostra inoperante por se sentir incapaz 

de lidar com emoções, experiências ou conteúdos – particularmente os negativos – do 

cliente, que lhe parecem acima das possibilidades de continência do psicoterapeuta. O 

psicoterapeuta mostra-se, muitas vezes compreensivo, atencioso e disponível, mas 

não consegue intervir, propor ou aprofundar as questões reveladas pelo cliente, pois 

isso parece-lhe um risco excessivamente perigoso. 

Ambas as posturas – omnipotente e impotente – escamoteiam as reais 

possibilidades e os limites do psicoterapeuta e trazem à tona o seu dilema entre a 

técnica e a pessoa do técnico. Conforme Rojas-Bermúdez (1977), “pretender que um 

instrumento resolva tudo, é persistir numa valorização ingénua, que servirá mais para 

proteger a omnipotência do que o instrumento” (p.90). Assim, o psicoterapeuta menos 

experiente, frequentemente, procura um suporte externo para os seus dilemas, 
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esquecendo-se de que a sua própria pessoa é o seu principal instrumento de trabalho, 

para além das técnicas e mesmo das teorias (Cardoso, 1985). 

 Num estudo sobre as variáveis que levam os psicoterapeutas a escolher o seu 

quadro de orientação teórica, Arthur (2001) encontrou dois tipos: a influência da 

formação, dos colegas, dos supervisores e da experiência clínica inicial; e os efeitos 

dos traços de personalidade e valores epistemológicos, crenças e filosofia.  

Neste estudo, o autor pretendia ver em que extensão os traços de personalidade 

e epistemológicos diferiam nos psicoterapeutas psicodinâmicos e cognitivo-

comportamentais, bem como em que extensão afectariam a escolha de uma 

determinada orientação teórica. No decorrer da análise dos resultados encontrados, 

Arthur (2001) construiu uns perfis descritivos da personalidade típica e das 

características epistemológicas associadas aos psicoterapeutas psicodinâmicos e 

cognitivo-comportamentais. 

Segundo o estudo de Arthur (2001), o terapeuta psicodinâmico coloca num 

primeiro plano o mundo interior. Tem uma certa tendência para a introversão, 

ansiedade, depressão. A aproximação ao pensamento é feita através da intuição, 

recorrendo à imaginação, teorizando e experimentando. Os psicoterapeutas 

psicodinâmicos estão preocupados com o mundo intrapsíquico, sonhos, memórias, a 

associação livre. Vêem-se como sendo sérios, complexos e tendo pensamentos 

metafísicos. Como terapeutas preocupam-se com os sentimentos e o insight, não com 

o foco ou a mudança específica; têm uma certa reactividade aos sentimentos, uma 

aceitação da agressividade e alguma capacidade para o contacto. Têm um estilo de 

personalidade activo, fluido, criativo, não-conformista, imaginativo e individualista. A 

mudança é encorajada mas de uma forma global e não específica, limitada a uma 

única faceta do indivíduo. Estes terapeutas vêem-se a si mesmo como passivos (quase 

neutros), pouco práticos, não assertivos, mais reactivos do que pró-activos. Os 

psicoterapeutas psicodinâmicos são particularmente sensíveis às ameaças, evitando 

riscos desnecessários. Baseiam-se predominantemente na sua intuição em vez de em 

sensações físicas, processando o seu conhecimento através do uso de sentimentos 

pela análise introspectiva, insight e empatia. Há uma forte tendência para empregar 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 

 

Andrea Margarida Colôa Dias Mendes Vaz 21 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

21 

processos de pensamento simbólicos e metafóricos de acordo com o seu modelo 

teórico analítico. 

No mesmo estudo (Arthur, 2001), o psicoterapeuta cognitivo-comportamental 

não se preocupa prioritariamente com o mundo interno e sua complexidade. Para 

investigar as suas hipóteses estes terapeutas requerem informações físico-sensoriais 

concretas, objectivas, observáveis e mensuráveis. Vêem-se como racionais e 

empíricos. Preferem estabelecer limites e estão mais preocupados com pensamentos 

do que com sentimentos. Muitas vezes são considerados convencionais, tradicionais e 

previsíveis. São organizados, estáveis e realistas. Grant et al. (2005) descrevem-nos 

como activos no processo terapêutico, como tendo iniciativa, e sendo práticos, 

assertivos e dominadores. Arthur (2001) refere a tendência destes psicoterapeutas 

para serem menos propensos à ansiedade e à depressão, demonstrando estabilidade 

emocional e ajustamento psicológico, lidando melhor com o stress. Preferem 

informação quantitativa à qualitativa, valorizam a observação e a mensuração, sendo 

pragmáticos nas suas apreciações. Segundo Grant et al. (2005), o terapeuta cognitivo-

comportamental assume, de forma igual ao paciente, a responsabilidade para resolver 

os problemas do paciente através da actividade terapêutica: desde o estabelecimento 

dos objectivos específicos até ao planeamento de tarefas externas à sessão; e ainda, 

do desafio de cognições negativas até à prevenção de estratégias. De acordo com este 

autor, o terapeuta cognitivo-comportamental é activo em tarefas variadas, tais como, 

questionar sentimentos negativos, ensinar novas capacidades, modelar novos 

comportamentos, entre outras. 

Se o psicoterapeuta deve estar plenamente presente no processo 

psicoterapêutico, aí deve estar incluída a sua racionalidade, sem, com isso, excluir as 

vivências emocionais e intuitivas propiciadas pela psicoterapia (Cardoso, 1985). 

Cardoso (1985) aponta o facto de que muitos psicoterapeutas vivenciam 

sintomatologias semelhantes às dos seus clientes, o que gera dificuldade de 

comunicação ou envolvimento extremo, numa tentativa de resolver os seus problemas 

através do outro, ou inadequação das intervenções, levando frequentemente à 

desistência do processo psicoterapêutico por parte do cliente, ou por vezes, a um 
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abandono (concreto ou através de atitude de distanciamento) por parte do 

psicoterapeuta. Nestes casos, é inegável a importância do próprio processo 

psicoterapêutico do psicoterapeuta, junto à supervisão de profissionais competentes e 

experientes. 

Como já foi referido, a prática do terapeuta poderá estar ou não dependente da 

sua orientação teórica, bem como das características pessoais. Há alguns estudos 

feitos que visaram traçar um perfil do terapeuta consoante a sua abordagem. Por 

exemplo, Stanislaw III, Zuroff e Pilkonis (1996) verificaram, no seu estudo, que havia 

diferenças entre a eficácia dos terapeutas e que estas diferenças estavam associadas 

aos modelos teóricos em que estes baseavam a sua prática. 

Há estudos feitos acerca de características específicas do psicoterapeuta, de 

forma a demonstrarem a influência que estas exercem no processo psicoterapêutico. 

Ackerman e Hilsenroth (2003) procederam a um exame compreensivo dos atributos 

pessoais do terapeuta e acções nas sessões terapêuticas que influenciam 

positivamente a aliança terapêutica e consequentemente a eficácia da terapia. Os 

atributos pessoais do terapeuta como, ser flexível, honesto, respeitador, atencioso 

interessado, e aberto foram dados como um contributo positivo para um bom resultado 

da psicoterapia. Da mesma forma, as técnicas do terapeuta como, a exploração, 

reflexão, interpretação precisa, facilitação de expressão de afecto, o trem em conta a 

experiência do paciente, também foram tidas como um contributo para a aliança 

positiva. 

Por outro lado, os autores acima citados, defendem que existem também 

características do terapeuta que podem influenciar negativamente a aliança terapêutica 

e a eficácia da terapia. Como é demonstrado pelo seu estudo (Ackerman & Hilsenroth, 

2001), os atributos pessoais do terapeuta, tais como: o ser rígido, incerto, crítico, 

distante, tenso e distraído; contribuiram negativamente para a aliança terapêutica. Da 

mesma forma, há técnicas do terapeuta negativamente influentes, tais como: estruturar 

a terapia, auto-revelação inapropriada, uso inadequado de interpretação da 

transferência, uso incorrecto do silêncio (Ackerman & Hilsenroth, 2001). A dificuldade 

em atingir resultados benéficos em psicoterapia já é há algum tempo preocupação dos 
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investigadores (Najavits & Strupp, 1994). Ainda segundo estes autores, o papel do 

psicoterapeuta continua a ser uma questão especialmente problemática. 

Por exemplo em 1986, Luborsky et al., citado em Najavits e Strupp (1994), 

reviram mais de 500 resultados de estudos e compararam estes resultados e 

tratamentos nas duas abordagens, cognitivo-comportamental e psicodinâmica, mas 

não compararam especificamente os terapeutas. 

Lafferty, Beutler e Crago (1989) revelaram no seu estudo que os terapeutas 

menos eficazes são aqueles que mostraram menos empatia, estimulação e menos 

objectivos intelectuais. Estes autores definiram onze variáveis do terapeuta que podem 

ser estudadas: envolvimento do paciente, directividade ou atitude de suporte do 

terapeuta, ajustamento emocional do terapeuta, credibilidade do terapeuta, empatia, 

comentários/considerações positivas por parte do terapeuta, aceitação incondicional 

(sem juízos de valor), congruência, e três variáveis relacionadas com a orientação 

teórica (experimental, psicanalítica e cognitivo-comportamental). 

A questão que se impõe novamente é: será que alguma destas técnicas ou 

características estão mais presentes numa das abordagens teóricas aqui referidas ou 

são apenas inerentes aos terapeutas independentemente da sua orientação teórica? 

Algumas características específicas foram estudadas por vários autores como 

descrito seguidamente. 

 

 

 

Empatia 

 

 Zahn-Waxler e Radke-Yarrow (1990) demonstraram com o seu estudo que a 

empatia envolve capacidade cognitiva e emocional para interpretar estados 

psicológicos e físicos de outros, e que está associada a um reportório comportamental 

na tentativa de aliviar o desconforto dos outros. O que quer dizer que a empatia é 

apenas uma parte de um grande processo psicológico interpessoal. A empatia é uma 

comunicação interpessoal que tem uma natureza predominantemente emocional. 
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Envolve a capacidade de se ser afectado com o estado emocional/afectivo de outros, 

bem como a capacidade para saber dentro de nós qual foi o efeito provocado por esta 

“afectação”. É lógico que esta capacidade requer a observação e fusão com a vida 

mental do outro, sugerindo desta forma uma espécie de mecanismo de interacção 

íntima das entidades psíquicas de qualquer indivíduo envolvido. 

Segundo estes investigadores existem cinco factores qualificativos que 

descrevem o processo interpessoal relacionado com a empatia: i) é um processo 

dinâmico e recíproco; ii) embora seja um processo predominantemente inconsciente 

consegue tornar-se acessível ao conhecimento consciente; iii) envolve uma fusão na 

vida mental de uma forma que o psíquico parece estar totalmente envolvido; iv) envolve 

uma identificação projectiva bidireccional e v) o processo está associado a uma 

capacidade de segurar ou permitir transferências de empatia, implicando algum 

controlo durante o processo. 

Greenberg, Elliott, Watson e Bohart (2001), por seu lado, definem a empatia 

como um constructo complexo que consiste numa variedade de experiências e acções 

usadas de diferentes formas, por terapeutas de diferentes orientações teóricas e para 

propósitos diferentes. Os resultados deste estudo demonstraram, inesperadamente, 

uma correlação negativa entre o nível de experiência do terapeuta e a empatia. Ou 

seja, foram obtidos melhores resultados em terapeutas com menos experiência. Uma 

das explicações dos autores para este facto, é que os terapeutas mais experientes 

podem ter desenvolvido outras capacidades de resolução de problemas, que façam 

com que o menor nível de empatia seja desvalorizado pelos pacientes. No entanto, a 

empatia, continua a ser, do ponto de vista de Greenberg et al. (2001), melhor descrita 

como uma variável de um clima criado mutuamente, em vez de uma variável 

providenciada unilateralmente pelo terapeuta. 

Segundo estes últimos autores, as pessoas exprimem-se em múltiplos níveis e 

ao serem empáticos, os psicoterapeutas, podem focar-se nos sentimentos dos clientes, 

nas percepções, constructos, valores e assumpções e nos pontos de vista de outras 

pessoas e situações. 
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Auto-Revelação 

 

 Outra das características dos psicoterapeutas mais estudadas foi a auto-

revelação (“Self-disclosure”). Curtis (1981) defendeu que a auto-revelação poderia 

afectar os resultados dos tratamentos, expondo as vulnerabilidades e fraquezas do 

psicoterapeuta, e desta forma, provocando no cliente uma diminuição de confiança. Em 

contraste, Jourard (1971) e outros teóricos (ex. Derlega, Hendrick, Winstead, & Berg, 

1991) sugeriram que a auto-revelação do psicoterapeuta pode conduzir à auto-

revelação do cliente, aumentando as possibilidades de este fazer a sua auto-

exploração. A auto-revelação é também tida, por estes autores, como encorajadora da 

atmosfera de honestidade e entendimento entre o cliente e o psicoterapeuta, levando a 

uma relação terapêutica mais forte e eficaz. Foi demonstrado no estudo de Barret e 

Berman (2001) que a auto-revelação do psicoterapeuta pode influenciar os resultados 

da psicoterapia. Quando os psicoterapeutas foram instruídos para aumentarem o seu 

nível de auto-revelação, os clientes apresentaram uma grande redução ao nível dos 

sintomas de stress, em comparação com os clientes dos psicoterapeutas que limitaram 

o nível da sua auto-revelação. No entanto não foi demonstrado se o aumento de auto-

revelação provocou ou não o encorajamento da auto-revelação por parte do cliente. Os 

autores de várias orientações teóricas têm opiniões muito diferentes acerca da utilidade 

e da ética da auto-revelação por parte do psicoterapeuta. Jalom (citado por Peterson, 

2002) disse que mais que outra característica, a natureza e o grau da auto-revelação 

do psicoterapeuta, diferencia as várias escolas de psicoterapia. 

 

 

 

 Experiência  

 

 A experiência do terapeuta, tem sido relativamente negligenciada, no entanto é 

potencialmente poderosa e variável no processo psicoterapêutico (Bentler, Machado, & 

Neufeldt, 1994; Wampold, 2001). Em dois estudos recentes, referenciados por 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 

 

Andrea Margarida Colôa Dias Mendes Vaz 26 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

26 

Goldfried, Rane e Castonguaw (1998) e Wiser e Goldfried (1998), focados em examinar 

diferenças entre os terapeutas, os investigadores descobriram que os denominados 

“terapeutas peritos” cognitivo-comportamentais e psicodinâmicos revelavam mais 

semelhanças que diferenças em relação à exploração emocional em acontecimentos 

significativos em psicoterapia. 

 Em 2005, Leon, Martinovich, Lutz e Lyons estudaram o impacto da experiência 

do terapeuta nos resultados positivos da psicoterapia e não conseguiram demonstrar 

que os terapeutas mais experientes fossem mais eficazes que os menos experientes. 

Talvez pela falta de manipulação de variáveis existente no estudo segundo os mesmos 

autores. 

 Moldovan (2006) diz não existirem diferenças significativas entre profissionais 

com mais ou menos tempo de formação, e ainda citando Garb (1998) o autor 

acrescenta que a experiência clínica não parece melhorar a “performance” do 

terapeuta. 

 

Postura de Suporte Positivo 

 

 Esta postura revela um “tomar conta” por parte do terapeuta, mas não de uma 

forma possessiva, implica fazer sentir ao paciente que o seu terapeuta se importa com 

ele. Farber e Lane (2001) referem que este suporte (Positive regard) exercido pelos 

terapeutas, está na maior parte das vezes, associado ao sucesso terapêutico, quando 

as perspectivas dos pacientes, acerca dos seus resultados, são consideradas. Muitas 

vezes esta atitude de suporte positivo é confundida com empatia. A eficácia desta 

característica (positive regard), pode estar dependente da capacidade em facilitar uma 

relação de trabalho terapêutico a longo prazo. 

 Esta capacidade pode promover mudança terapêutica só por si ou apenas ser 

indicadora da passagem a outra fase terapêutica (Farber & Lane, 2001). 

 O terapeuta não deveria sentir-se completo apenas com o sentir-se bem com os 

pacientes, segundo Farber e Lane (2001), mas também deveria assegurar-se da 

comunicação dos seus sentimentos positivos acerca do paciente, ao próprio paciente. 
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Qual a Eficácia de uma Psicoterapia? 

 

Esta questão é de difícil resposta. A avaliação das terapias está cheia de 

problemas metodológicos, dos quais se destacam: como avaliar a melhoria e como 

destrinçar os efeitos da psicoterapia dos das experiências de vida concorrentes. 

No entanto, a investigação apresenta dois posicionamentos distintos no que 

concerne à eficácia das diferentes formas de psicoterapia: 

 A que procura demonstrar que uma certa abordagem é a mais eficaz para tratar um 

determinado tipo de paciente; 

 A que defende que todas as formas de psicoterapia produzem efeitos positivos e 

globalmente semelhantes para um determinado tipo de paciente. 

Na linha da primeira posição, pode-se afirmar que os critérios de melhoria, 

dependem das conceptualizações das escolas terapêuticas e por isso, não são 

imediatamente comparáveis.  

Assim os psicanalistas definem a melhoria, em parte, como sendo a capacidade 

de experienciar de forma consciente sentimentos e pensamentos previamente 

inconscientes, enquanto os terapeutas comportamentais procuram o ultrapassar de 

sintomas desencadeados por situações particulares (Frank, 1999). Por exemplo, 

procuram saber se um paciente agorafóbico consegue sair de casa ou se o 

socialmente inibido consegue gostar de uma festa.  

Mas as sessões terapêuticas são apenas uma pequena parte da vida da pessoa, 

ela pode fazer outras coisas na vida que também podem influenciar a sua “melhoria”. 

Como saber se será ou não efeito do processo terapêutico e do que nele ocorre? Os 

resultados de muitos estudos têm sido consistentes em demonstrar que todos os tipos 

de psicoterapia investigados produzem maior mudança benéfica do que a “melhoria” 

espontânea”; isto é, a melhoria que ocorre no mesmo intervalo de tempo na ausência 

de terapia (Smith e col., 1980). 
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Seguindo o raciocínio da segunda posição, poderemos afirmar como Rosenweig 

(1936), que existem factores comuns responsáveis pela eficácia da psicoterapia. 

Goldfried (1991) também os mencionou. Existem alguns aspectos comuns a diferentes 

abordagens que talvez sejam responsáveis pelos efeitos equivalentes ao nível dos 

resultados dos tratamentos. Por exemplo, foi sugerido que a presença da «Relação 

Terapêutica» ou a também denominada «Aliança Terapêutica» entre paciente e 

terapeuta é um factor comum através de diferentes orientações, responsável por 

promover a mudança no paciente (Frieswyck et al., 1986; Gaston, 1990; Goldfield, 

1991; Jones & Ablon 1998). 

 

Factores Comuns a Todas as Formas de Psicoterapia 

 

Na década de cinquenta, como referiu Leal (2005), Garfield (1957) destacou 

alguns aspectos que considerou comuns a quaisquer formas de Psicoterapia, 

nomeadamente: a capacidade do terapeuta de compreender o seu paciente e de lhe 

dar apoio e a possibilidade de o cliente experimentar uma situação de catarse e de 

obter um maior conhecimento de si próprio. 

Na década seguinte, Rogers (1963) defendeu que o que era necessário estar 

presente numa relação terapêutica era o mesmo que era preciso para uma relação 

humana de qualidade: empatia, autenticidade e calor humano, afirmando deste modo o 

predomínio da relação sobre a teoria ou sobre a técnica. 

No ponto de vista de Rogers a própria situação psicoterapêutica, a presença de 

alguém em atitude calorosa de escuta, eram suficientes para facilitar que os sujeitos 

crescessem na sua própria e possível direcção. 

Depois deles, muitos foram os psicoterapeutas que, de uma forma mais ou 

menos efusiva, destacaram a importância da relação ou de aspectos que consideraram 

comuns a diferentes psicoterapias. 

Na década de oitenta, Golfried (1980) chama a atenção para o facto de todas as 

terapias se tratarem de experiências correctivas e proporcionarem feedback, no sentido 
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de os pacientes aprenderem sobre si mesmos e passarem a compreender os seus 

pensamentos e comportamentos a partir de diferentes pontos de vista. 

Em 1982, Frank, citado por Leal (2005), assinalava a importância da relação de 

confiança estabelecida e afirmava como factores comuns: o quadro terapêutico que 

assinala a formalidade e alimenta as expectativas do cliente de um tipo particular de 

trabalho; e a existência de um racional teórico que permita uma explicação aceitável 

dos sintomas do cliente e que prescreva um ritual destinado a resolvê-los, em que 

ambos, terapeuta e paciente, acreditem. 

Em 1986, Karasu acrescenta algo mais, considerando que as diversas 

psicoterapias partilham: uma experiência afectiva, facilitadora de mudanças; um 

domínio cognitivo, capaz de proporcionar diferentes formas de perspectivar a vida e 

interpretar os acontecimentos; e uma regulação comportamental, traduzível pelo 

menos, nas novas maneiras de dar resposta a questões do quotidiano. 

Stiles, Shapiro e Elliot (1986) por sua vez, consideraram que em comum as 

psicoterapias tinham factores relacionados com o terapeuta, o comportamento do 

cliente e a aliança terapêutica:  

 Os factores relacionados com o terapeuta no sentido em que todas as 

psicoterapias e todos os psicoterapeutas oferecem aceitação, empatia e 

acolhimento aos seus clientes; 

 O comportamento do cliente, no sentido em que, em todas as psicoterapias, o 

cliente participa activamente no processo e é estimulado a acreditar que pode 

mudar e que a psicoterapia é uma ajuda; 

 Os factores anteriores promovem um importante vínculo emocional e a aliança 

terapêutica, que todas as psicoterapias defendem e usam. 

 

De tudo isto e de muitas outras reflexões de psicoterapeutas e teóricos, resulta 

uma discussão interessante e decorrente. Segundo Leal (2005), de um lado, os 

defensores das psicoterapias de setting, preocupados em assinalar as diferenças do 
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seu próprio modelo em relação aos outros e a insistir que os bons resultados que 

conseguem estão directamente relacionados quer com as teorias quer com as técnicas 

que usam. De outro lado, estão os que defendem que são os factores comuns, os 

grandes responsáveis pelas mudanças ocorridas, independentemente das teorias e 

das técnicas usadas.  

 

Frank e Frank (1991) propuseram um modelo contextual da psicoterapia que 

compreende uma síntese dos factores comuns mais sublinhados e destacados em 

todas as formas de psicoterapia: 

a) Uma relação pessoal emocionalmente significativa. Intensa, de confiança, com uma 

pessoa que ajuda ou até com a participação de um grupo. Nesta relação, o paciente 

permite-se ficar dependente do terapeuta, devido à confiança que deposita na 

competência e boa-fé deste. Esta relação confiança/dependência, geralmente, é 

reforçada pelo conhecimento da formação do terapeuta, o setting de tratamento e pela 

congruência da sua abordagem com as expectativas do paciente. Ao longo do tempo 

tudo se vai centrando na capacidade do terapeuta convencer o paciente de que ele o 

pode compreender e ajudar, isto é, na sua capacidade de estabelecer o que se 

convencionou chamar «a Relação Terapêutica» 

 

b) Um contexto profissional cuidador - um setting terapêutico. Poderá ou não conter provas 

da formação do terapeuta (diplomas e fotos dos seus mentores) e deve ser o mais 

confortável possível para os intervenientes e para o tipo de trabalho terapêutico que se 

irá propor. O setting é um local de segurança, onde o paciente se deve sentir seguro de 

que a revelação que faz de si não terá consequências para lá das paredes desse 

espaço. Como resultado o paciente poderá atrever-se a deixar que penetrem na sua 

consciência e a lidar com pensamentos e sentimentos que foram até então evitados ou 

recalcados. 

 

c) Uma teoria ou esquema conceptual que permita compreender a origem do problema e 

propor procedimentos com vista à sua melhoria. 
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d) Um procedimento. Ligado à fundamentação teórica está um procedimento que requer a 

participação activa do paciente e do terapeuta e que é aceite por ambos como a forma 

de restaurar o equilíbrio emocional e/ou a saúde do paciente. 

 

A maioria dos proponentes de todas as escolas de psicoterapia concordam que 

oferecem essencialmente o mesmo tipo de Relação Terapêutica, mas cada um reclama 

virtudes especiais para a sua fundamentação (quadro teórico) e procedimentos 

(técnicas). 

 

Funções Comuns das Diferentes Teorias e Procedimentos 

 

Segundo Frank e Frank (1991), e de acordo com a evidência disponível até à 

data, a maior parte das condições pelas quais as pessoas vêm ou são trazidas à 

psicoterapia ligam-se às funções comuns das diferentes teorias e procedimentos, e não 

ao seu conteúdo divergente, que contribuem essencialmente para o seu poder 

terapêutico. 

Assim, apesar das diferenças de conteúdo, todas as teorias e procedimentos na 

psicoterapia, reforçados por um setting, partilham de seis funções terapêuticas:  

a) Fortalecem a relação terapêutica. 

 

b) Inspiram e mantêm a esperança de ajuda do paciente, que não só o faz continuar a vir 

à terapia, como são por si só uma poderosa força terapêutica. 

 

c) Dão ao paciente oportunidades de aprendizagem tanto cognitiva como experiencial, ao 

oferecer-lhe informação nova acerca dos seus problemas e vias possíveis de lidar com 

eles, ou novas formas de conceptualizar o que ele já sabe. Todas as escolas de 

psicoterapia concordam que o insight intelectual não é suficiente para produzir 

mudança. O paciente tem de ter também uma nova experiência, seja relacionada com o 

aliviar do passado, descobrindo contingências no ambiente que reforçam sintomas, seja 

tomando consciência de distorções na comunicação interpessoal. A aprendizagem 
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experiencial ocorre através, p. ex., de reacções de transferência emocionalmente 

carregadas, e de sentimentos despertados por tentativas de mudança de 

comportamento. É facilitada pelo terapeuta ou por alguns elementos do grupo 

terapêutico, utilizados ambos como modelos ou como fontes de conhecimento. 

 

d) A aprendizagem a partir da experiência implica activação emocional, o que fornece a 

fonte motivadora para a mudança de atitudes e comportamentos. As revelações que 

emergem podem ser surpresas agradáveis, mas o mais frequente é serem choques 

perturbadores, à medida que o paciente descobre características que antes não se 

permitia encarar. 

 

e) Talvez o efeito principal das teorias e dos procedimentos seja o aumento do sentimento 

de confiança do paciente, do auto-controlo, competência e eficácia. 

 

f) Todas as terapias encorajam tácita ou explicitamente o paciente a digerir ou 

«perlaborar» e praticar aquilo que aprendeu na sua vida quotidiana, possibilitando 

assim a generalização dos ganhos terapêuticos para além da situação terapêutica.  

 

Estas funções, interligadas entre si, ajudam a restabelecer o estado de espírito 

do paciente combatendo o seu sentimento de isolamento, redespertando as suas 

esperanças, fornecendo-lhe informação nova como base tanto para a aprendizagem 

cognitiva como vivencial, estimulando-o emocionalmente, dando-lhe experiências de 

confiança e êxito, e encorajando-o a aplicar aquilo que aprendeu. 

 

Paradoxo da Equivalência 

 

Considerando ainda a eficácia da psicoterapia, Luborsky e Singer (1975) 

defenderam que todas as psicoterapias eram equivalentes no que se refere aos 

resultados. Desde essa altura que esta questão ficou a ser conhecida pelo «Paradoxo 

da Equivalência» (Luborsky, 1999; Huble et al., 2000).  
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Foram sendo encontradas, de uma forma sistemática, diferenças significativas ao nível 

das técnicas psicoterapêuticas entre os vários modelos (ex. Startup & Shapiro, 1993) e que 

eram consistentes entre os diferentes tratamentos (Stiles e col. 1999). As diferenças ao nível 

do processo psicoterapêutico têm sido estudadas a vários níveis. Um dos possíveis modos de 

se resolver o paradoxo da equivalência consiste em desafiar o pressuposto de que os 

tratamentos são diferentes (Stiles, Honos-Webb, & Knobloch, 1999). As diferenças do processo 

que têm sido demonstradas empiricamente são geralmente consistentes com as diferenças 

teóricas entre os tratamentos. Com o objectivo de se assegurar integridade do tratamento em 

ensaios clínicos que comparam diferentes tratamentos, os investigadores procuraram 

estandardizar os tratamentos através do recurso a manuais de tratamento detalhados 

(DeRubeis et al., 1982; Luborsky, Woody, McLellan, O’Brien, & Rosenzweig, 1982, cit. Stiles, 

Honos-Webb, & Knobloch, 1999). A lógica subjacente traduz-se no pressuposto de que, para 

que os tratamentos sejam comparados, devem ser distribuídos de acordo com um protocolo 

(Stiles, Honos-Webb, & Knobloch, 1999). À semelhança deste tipo de metodologia, Enrico 

Jones (1985), desenvolveu o Psychotherapy Process Q-sort  

(PQS) , que irá ser descrito no próximo capítulo deste trabalho visto ser o instrumento 

usado para este estudo.  

Segundo Stiles, Shapiro e Elliott (1986) e Kadzin e Brass (1989), existe um número 

considerável de investigações que sugerem que apesar do conteúdo das   

diversas formas de psicoterapia poder ser diferente, os seus resultados, pelo menos nas 

terapias breves, são equivalentes (citado por Jones & Ablon, 1998). Segundo Moldovan (2006) 

a maior parte das investigações, no que concerne à performance dos terapeutas, são focadas 

em assuntos como: variáveis demográficas (ex: idade, sexo, etnia, religião); orientação teórica 

do terapeuta; posturas pessoais ou aspectos característicos da sua experiência (ex: anos de 

prática). Mas os resultados não são conclusivos, a maioria das diferenças encontradas não são 

significativas ou então só são expressivas mediante determinadas circunstâncias (Beck, 1988; 

Beutler et al., 1994; Huppert et al., 2001; Greenspan & Kulish, 1985). Segundo Najavits (1997), 

há um consenso acerca do facto da prática do terapeuta poder ser explicada por variados 

factores, no entanto a precisão desses factores, a sua natureza e impacto são ainda 

desconhecidos (cit. por Moldovan, 2006). Moldovan (2006) aconselha entrevistas ou 

metodologias Q-sort com peritos em psicoterapia, já que desta forma poderão surgir 

explicações, conceptualizações ou a sua representação do processo terapêutico, tal como foi 
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proposto fazer neste estudo. Uma possível explicação dada por Jones e Ablon (1998), para a 

falta de diferenças encontrada em estudos que comparam a eficácia das terapias cognitivo-

comportamentais e psicodinâmica, poderá ser que apesar das duas abordagens parecerem ser 

tão diferentes, talvez partilhem linhas comuns que sejam responsáveis pelos efeitos 

equivalentes nos dois tratamentos.  

Através de um estudo exploratório, usando o Psychotherapy Process Q-sort, 

desenvolvido por Enrico Jones (1985), um instrumento de medida descritivo, mas sujeito a 

análises quantitativas, foi possível aceder às características presentes na sessão terapêutica 

de cada um dos psicoterapeutas, de ambas as abordagens. Este estudo trata de identificar as 

características (atitudes e acções) do psicoterapeuta presentes na sua prática clínica de 

psicoterapia, tendo em conta a orientação teórica que este segue, e usando os protótipos 

revelados nos estudos de Jones e Pulos (1993) e Jones e Ablon (1998), poderão ser feitas três 

tipos de análise: existência de diferenças entre os terapeutas das diferentes abordagens 

constituintes da amostra; análise de médias descritivas para comparação entre cada protótipo 

ideal de cada abordagem e os resultados obtidos e recolhidos na amostra e ainda uma análise 

de conteúdo dos cartões (Q-itens, que constituem o Q-sort). Será esperada uma maior 

ocorrência de semelhanças do que diferenças significativas entre as duas abordagens, em 

relação ao processo terapêutico de cada orientação, e ainda, uma identificação não total com 

os protótipos definidos pelos peritos em relação cada uma destas abordagens. 

No entanto, se se verificar a ausência de reais diferenças entre diferentes 

psicoterapias, dá força à possibilidade de existência de factores comuns, já 

anteriormente referenciados, nos diferentes tratamentos psicológicos (Elkin et al., 

1989). 

Para Kadzin e Brass (1989), existe um número considerável de investigações 

que sugerem que, apesar do conteúdo das diversas formas de psicoterapia poder ser 

diferente, os seus resultados, pelo menos nas terapias breves, são equivalentes (citado 

por Jones & Ablon, 1998).  

Uma possível explicação dada por Ablon e Jones (1998), para a falta de 

diferenças encontrada em estudos comparativos da eficácia das terapias cognitivo-

comportamentais e psicodinâmicas, poderá ser que apesar das duas abordagens 
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parecerem ser tão diferentes do ponto de vista teórico, talvez partilhem algumas linhas 

comuns responsáveis pelos efeitos equivalentes nos resultados dos dois tratamentos. 

No entanto diversos autores discordaram deste paradoxo da equivalência. A 

impossibilidade de demonstrar diferenças significativas entre as várias terapias, no que 

concerne à sua eficácia, não exclui a possibilidade de que essa diferença exista.  

Stiles, Shapiro e Elliot (1986), argumentaram que as verdadeiras diferenças, 

relativamente à eficácia do tratamento, poderão estar a ser descuradas ou não 

percepcionadas pela falta de qualidade dos métodos de investigação, situação que 

poderá ser ultrapassada com a evolução desses métodos. 

Segundo Beutler (1991), existe um grande número de variáveis relacionadas 

com o terapeuta, com o tratamento e com o próprio paciente, que podem influenciar os 

efeitos da psicoterapia. A melhoria dos métodos de diagnóstico e de avaliação da 

mudança pode ainda vir a revelar algumas diferenças de eficácia de diferentes terapias 

que os métodos actuais não conseguem detectar.  

O paradoxo da equivalência foi posto em causa também por Wampold et al. 

(1997), defendendo que quando a superioridade de um tratamento é demonstrada 

apenas por uma investigação não deve ser considerada sem confirmação.  

Um dos possíveis modos de se resolver o paradoxo da equivalência consiste em 

desafiar o pressuposto de que os tratamentos são diferentes (Stiles, Honos-Webb & 

Knobloch, 1999).  

Os tradicionais estudos sobre os resultados só nos informam se os pacientes 

mudam em função da intervenção terapêutica, mas são limitados na explicação sobre 

como os pacientes mudam (Persons, 1991). 

Aveline, Strauss e Stiles (2005), defendem que para além de se promover mais 

investigações neste campo da psicoterapia, se deveria disseminar a informação daí 

resultante pelos vários tipos de especialistas na área. Clínicos e investigadores podem 

e devem ajudar-se, de forma a diversificar os seus pontos de vista referentes a tudo o 

que se passa no decorrer do processo terapêutico. Não importa apenas ter a noção de 

que o paciente mudou após a conclusão do seu processo terapêutico, é também crucial 

saber como mudou. De forma a determinar os factores específicos responsáveis por 
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promover a mudança no paciente, o processo terapêutico tem de ser cuidadosamente 

estudado (Ablon & Jones, 1998). 

Esta questão tem levado diversos investigadores a olhar a psicoterapia não 

apenas em termos de resultados, mas sobretudo em termos de processo. Mais do que 

responder à questão “O que muda?” é importante responder à questão “Como muda?”. 

Surgem então algumas questões pertinentes. Ainda que as diferentes 

abordagens psicoterapêuticas apresentem resultados equivalentes, o que se passará 

durante o processo psicoterapêutico nos diferentes modelos terapêuticos? Quais os 

seus ingredientes activos (Ablon & Jones, 1998)? 

Poderemos operacionalizar um pouco mais esta questão: 

 

 Existirão diferenças em relação às atitudes, comportamento e experiência do 

paciente? 

 

 Existirão diferenças em relação às atitudes e acções do terapeuta?  

 Será diferente a natureza de interacção da díade, relação terapêutica, ou existirá 

diferenças na atmosfera da sessão? 

 

O presente estudo procurou reflectir sobre estas questões comparando duas 

abordagens terapêuticas: a abordagem Psicodinâmica (PD) e a abordagem Cognitivo-

Comportamental (CC), através do «Psychotherapy Process Q-sort (PQS)», um 

instrumento de medida descritivo que permite análises quantitativas, para aceder às 

principais características presentes nas sessões terapêuticas das duas abordagens em 

causa. 

 

O Processo Terapêutico como Objecto de Investigação 

 

As diferenças ao nível do processo terapêutico têm sido estudadas a vários 

níveis, tendo sido encontradas, de uma forma sistemática, diferenças significativas ao 
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nível das técnicas psicoterapêuticas entre os vários modelos (Startup e Shapiro, 1993) 

e consistentes entre os diferentes tratamentos (Stiles e col., 1999).  

  As diferenças do processo que têm sido demonstradas empiricamente são 

geralmente consistentes com as diferenças teóricas entre os tratamentos. Com o 

objectivo de se assegurar a integridade do tratamento em ensaios clínicos que 

comparam diferentes tratamentos, os investigadores procuraram estandardizar os 

tratamentos através do recurso a manuais de tratamento detalhados (DeRubeis et al., 

1982; Luborsky, Woody, McLellan, O’Brien & Rosenzweig, 1982, cit. em Stiles, Honos-

Webb & Knobloch, 1999). A lógica subjacente traduz-se no pressuposto de que, para 

que os tratamentos sejam comparados, devem ser distribuídos de acordo com um 

protocolo (Stiles, Honos-Webb & Knobloch, 1999).  

Na linha deste tipo de metodologia, Enrico Jones (1985) desenvolveu o 

«Psychotherapy Process Q-sort» (PQS), instrumento que descreve um conjunto de 

aspectos que caracterizam o processo terapêutico em diferentes abordagens 

terapêuticas.  

Jones e Pulos (1993), comparando o processo terapêutico entre duas 

abordagens, através do PQS, identificaram extensas diferenças entre a abordagem 

psicodinâmica e a abordagem cognitivo-comportamental.  

 Na abordagem Psicodinâmica (PD), houve uma maior ênfase na evocação do 

afecto, no trazer à consciência certos sentimentos perturbadores, e na integração de 

dificuldades quotidianas com experiências de vida anteriores, utilizando a relação 

terapeuta-paciente como agente de mudança.  

Na abordagem Cognitivo-Comportamental (CC), foi promovido o controlo dos 

afectos negativos através do uso do intelecto e da racionalidade, combinado com o 

forte encorajamento, o suporte e a segurança fornecido pelo terapeuta. Os aspectos 

comuns encontrados prendiam-se, na sua maioria, a questões relacionadas com as 

atitudes do paciente e/ou com os seus estados emocionais.  

Quando as diferenças encontradas no processo terapêutico foram 

correlacionadas com os resultados, foram identificadas diferenças na eficácia das 

técnicas. Uma análise factorial permitiu encontrar 10 Q-itens conceptualmente 
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associados à técnica psicodinâmica. Este factor a que se chamou «Técnica 

Psicodinâmica» revelou-se significativamente correlacionado com os resultados 

positivos em ambas as abordagens terapêuticas (PD e CC). Um segundo factor 

associado com a abordagem cognitivo-comportamental, denominado «Técnica 

Cognitivo-Comportamental», não se manifestou significativamente correlacionado com 

os resultados positivos de nenhumas das abordagens terapêuticas em causa.  

Estes resultados, algo inesperados, poderão sugerir que alguns psicoterapeutas 

cognitivo-comportamentais podem estar a usar estratégias psicodinâmicas nas suas 

sessões, e que estas técnicas serão responsáveis por promover a mudança no 

paciente (Jones & Pulos, 1993). 

Também utilizando o «Psychotherapy Process Q-sort» (PQS), Ablon e Jones 

(1998) apresentaram uma metodologia inovadora para identificar os ingredientes 

activos no processo de Psicoterapia. Um conjunto de peritos desenvolveu protótipos 

para duas abordagens terapêuticas, a psicodinâmica e a cognitivo-comportamental. 

Estes protótipos eram considerados o equivalente ao tratamento ideal em cada uma 

delas. Estes peritos tinham acesso ao conteúdo de diversas sessões terapêuticas, 

gravadas, e através do PQS confirmariam a extensão em que cada tratamento estava a 

ser realizado de acordo com os protótipos correspondentes, em 3 amostras. O grau em 

que os tratamentos aderiram ao protótipo foi medido quantitativamente e 

correlacionado com os resultados da terapia.  

 Num dos grupos estudados, Ablon e Jones (1998), puderam observar que 

terapeutas que utilizaram técnicas de intervenção de natureza psicodinâmica, 

aplicaram também técnicas usualmente associadas a abordagens cognitivo-

comportamentais. Por exemplo, terapeutas psicodinâmicos muitas vezes examinavam 

pensamentos defeituosos e crenças irreais, apesar de esta técnica ser mais 

característica da abordagem cognitivo-comportamental. Do que foi possível apurar, os 

terapeutas cognitivo-comportamentais, neste estudo, seguiram mais de perto o seu 

modelo teórico. Concluiu-se que existia uma significante sobreposição no modo como 

alguns terapeutas conduziam o tratamento através do seu modelo teórico, assumindo 
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francamente a utilização de estratégias de intervenção pertencentes a outras 

abordagens, como técnicas complementares (Ablon & Marci, 2004).  

Ainda no estudo de Ablon e Jones (1998), foi possível observar como os 

protótipos ideais também estão associados com os resultados positivos. O protótipo 

construído pelos peritos para a abordagem psicodinâmica foi significativamente 

consistente na correlação com os resultados positivos da psicoterapia, quer dinâmica, 

quer cognitivo-comportamental. O mesmo não aconteceu com o protótipo da 

abordagem cognitivo-comportamental, que demonstrou falta de consistência quando 

correlacionado com os resultados positivos da terapia de ambas as orientações 

teóricas em causa.  

Castonguay, Goldfield, Wiser, Rauser e Haser (1996) observaram que 

terapeutas cognitivo-comportamentais, ocasionalmente, utilizaram estratégias 

psicodinâmicas, sendo que estas foram as responsáveis por promover a mudança no 

paciente.  

Kramer, Roten e Despland (2005), realizaram um estudo onde pretendiam 

observar se aquilo que os psicoterapeutas fazem na sua prática real de trabalho, está 

de acordo com o que teoricamente o seu modelo de referência defende como sendo o 

procedimento ideal. Também estes autores utilizaram na sua investigação o PQS de 

Enrico Jones. Consideraram diferentes abordagens terapêuticas e verificaram que os 

terapeutas aplicavam bem a metodologia definida pelo seu modelo teórico, mas 

também utilizavam algumas técnicas e adoptavam algumas atitudes típicas de outras 

abordagens terapêuticas. 

 

Os estudos referidos anteriormente demonstram-nos que, mais do que estudar 

comparativamente os resultados de determinados processos terapêuticos por si só, 

importa estudar o processo terapêutico de forma a encontrar evidências que ajudem a 

compreender o que promove a mudança. Afinal de contas, as teorias de psicoterapia 

nos últimos tempos derivam das observações dos fenómenos clínicos e dos processos 

de mudança.  
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Moldovan (2006) aconselha a realização de entrevistas a psicoterapeutas ou 

metodologias Q-sort com peritos em psicoterapia, de forma a encontrar mais 

explicações, conceptualizações e/ou representações do processo terapêutico, que 

levem a uma melhor compreensão do que efectivamente se passa nas praticas 

terapêuticas das diferentes abordagens. O presente estudo enquadra-se nesta 

perspectiva. 

No presente estudo procura-se comparar o processo terapêutico de duas 

abordagens psicoterapêuticas, a psicodinâmica e a cognitivo-comportamental, de forma 

a identificar, numa primeira fase, quais os aspectos mais característicos e menos 

característicos de cada uma, segundo a nossa amostra, e numa segunda fase, 

encontrar as diferenças mais significativas existentes entre elas.  

Na secção seguinte apresentam-se mais pormenorizadamente vários aspectos 

que caracterizam cada destas abordagens psicoterapêuticas. 

 

Psicoterapia Psicodinâmica 

 
Todo o pensamento psicanalítico é baseado num modelo desenvolvimental de 

comportamento. A assumpção fundamental é que os acontecimentos de infância 

moldam a pessoa quando adulta (Gabbard, Beck & Holmes, 2005). Os padrões 

repetitivos de interacções problemáticas com outros têm origem em assuntos 

intrapsíquicos interiorizados durante a infância. Segundo Gabbard et al. (2005), 

actualmente no pensamento acerca da interface entre a genética e o meio ambiente, 

sabemos que o temperamento como base genética da criança molda muito a 

interacção com os pais. Noutras palavras, as características que são geneticamente 

determinadas evocam respostas específicas dos pais, que por seu lado mudam o 

molde da personalidade infantil (Reiss e al., 1995). Os terapeutas psicanalistas não 

culpam os pais pelas dificuldades dos pacientes, mas vêm-nas como uma complexa 

interacção entre as características da criança, as características dos pais, e a forma 

como ambas se encaixam (Gabbard, 2000). A psicoterapia psicodinâmica, segundo 

Gabbard et al. (2005) é provavelmente a prática mais vasta e completa e a forma de 
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terapia melhor conhecida. Os mesmos autores afirmam, que esta é baseada na 

psicoterapia psicanalítica e que as suas únicas características colocam a ênfase na 

vida mental inconsciente, atenção sistemática em temas transferenciais e assuntos 

desenvolvimentais, a exploração da contra-transferência como uma ferramenta 

terapêutica importante, e o trabalho sobre a resistência, defesa e conflito. Os princípios 

deste tipo de psicoterapia variam consoante a escola de pensamento do 

psicoterapeuta, mas os temas são universais. Os terapeutas psicodinâmicos permitem 

aos seus pacientes articular a natureza dos seus problemas e estabelecer objectivos 

para o que querem abordar e atingir no decurso do tratamento. 

 A psicoterapia psicodinâmica é uma forma modificada de psicanálise, também 

denominada de «psicoterapia individual de longa duração», na qual o paciente é visto 

durante um período de tempo prolongado que pode durar meses ou anos, numa 

frequência de uma a três vezes por semana. 

Numa situação ideal, os pacientes conseguem observar-se a si próprios enquanto 

também participam profunda e emocionalmente na experiência imediata da situação 

terapêutica. Os terapeutas psicodinâmicos têm-se, segundo Gabbard et al. (2005), como 

contentores recebendo uma variedade de projecções do paciente. O paciente induz certos 

sentimentos no terapeuta que reflectem as relações interiorizadas do paciente. Estes autores 

referem, ainda, que uma postura distante, silenciosa e quase inexistente não é a mais 

adequada para um terapeuta psicodinâmico, mas sim que a sua abordagem seja espontânea e 

calorosa para com o paciente, desta forma uma boa aliança terapêutica será facilitada. Os 

principais tipos de intervenção que predominam nesta abordagem são, à luz destes autores: 

interpretação, observação e confrontação. As interpretações são feitas pelo terapeuta na 

tentativa de explicar ao paciente pensamentos, sentimentos, comportamentos ou sintomas. Há 

uma ligação destes fenómenos com as fantasias inconscientes, significados, e com as origens 

de infância, segundo este quadro teórico.  

Segundo Gabbard (2000) e Luborsky (1984), citados por Leichsenring et al. 

(2006), outros tipos de intervenção que podemos associar a esta prática de 

psicoterapia são: encorajamento para elaborar, validação empática, aconselhamento e 

aprovação, afirmação, abstinência, neutralidade, associação livre, transferência, contra-
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transferência, regressão, etc. A sua utilização depende do contexto em que a sessão 

terapêutica esta inserida, bem como da problemática e paciente em causa. 

 A psicanálise (Freud, 1922) foi a primeira tentativa sistemática de usar um 

método psicológico para aliviar os sintomas psicológicos e para modificar aspectos da 

personalidade. As características que definem a psicanálise como ela é actualmente 

praticada incluem (Holmes & Crown, 1999): 

 Ver o paciente 4 a 5 vezes por semana. 

 Usar o divã. 

 Dar ênfase aos sonhos e à associação livre na qual o paciente é estimulado a dizer 

aquilo que lhe vem à mente, por muito absurdo, irrelevante ou embaraçoso que possa 

parecer. 

 Usar as interpretações, frases de ligação que relacionam os sintomas actuais que 

perturbam o paciente com dificuldades passadas, especialmente as do início da 

infância. 

 Um padrão expressivo em vez de ser de apoio, no qual as defesas do paciente são 

desafiadas e é estimulada a vivência e a expressão verbal de sentimentos infantis 

irracionais. 

 Reticência terapêutica, passividade e opacidade nas quais, em comparação com outras 

terapias, o analista responde em vez de iniciar o diálogo e revela pouco acerca de si 

próprio. 

 Atribuir um papel central à transferência e contratransferência. A noção destes 

conceitos, originalmente definidos por Freud como padrões de relação passados 

repetidos no presente na relação paciente – terapeuta, expande-se para se referir agora 

à totalidade dos aspectos inconscientes dessa mesma relação (Sandler & Sandler, 

1984). Considera-se que a transferência revela a constelação do mundo interno do 

paciente e determina os pressupostos e preconceitos com os quais ele estabelece as 

relações. 

 Conseguir a mudança psicológica através de uma combinação de insight ou 

autocompreensão derivada da interpretação e de uma nova experiência na qual o 

encontro com o terapeuta neutro, mas firme, combatem pressupostos acerca do mundo. 
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Esta lista é heterogénea e refere-se em parte às disposições da terapia, em parte à 

posição do terapeuta, em parte às concepções teóricas acerca do que pode ou não 

ser eficaz para provocar a mudança. 

Na psicoterapia psicanalítica, derivada da psicanálise, o terapeuta vê o paciente 

uma a três vezes por semana, a maioria das vezes «sentado», e a base da terapia 

é o uso das interpretações e o trabalho sobre a transferência.  

 Derivando também da psicanálise, existe a psicoterapia breve de orientação 

dinâmica que oferece ao paciente uma oportunidade de levar a cabo uma 

exploração reflexiva e uma procura de significado na experiência. Promove-se a 

autoconsciência, a compreensão e o controlo pessoal, em vez da resolução dos 

sintomas, embora muitas vezes a sintomatologia diminua com a resolução de 

conflitos internos e interpessoais e o crescimento do insight.  

Assim, as psicoterapias breves de orientação dinâmica partilham os aspectos 

básicos das psicoterapias psicanalíticas, isto é, no que se refere à sua base teórica 

e métodos centrais. No entanto, diferem no que se refere à duração e foco.  

A psicoterapia breve de orientação dinâmica caracteriza-se pela sua relativa 

curta duração, pelo foco em problemas centrais identificados e por um estilo mais 

activo de terapia. O seu principal objectivo é a resolução de conflitos internos que 

travam, atrasam ou distorcem o desenvolvimento da personalidade e dos 

relacionamentos do paciente. A atenção está centrada nas suas origens dinâmicas 

actuais tal como são evidenciadas pela forma de sentir, pensar, comunicar e se 

relacionar na terapia. Este trabalho analítico é a base do encontro no qual os 

problemas são investigados ao vivo na relação terapêutica. 

Frank (1999) fala na existência de uma «experiência emocional correctiva», uma 

vez que é permitido ao doente examinar aspectos pessoais desconfortáveis numa 

atmosfera relativamente segura, não condenatória e aceitante. O objectivo do 

terapeuta na psicoterapia breve de orientação dinâmica é o de empenhar o paciente 

na exploração activa das suas dificuldades, especialmente à medida que estas se 

revelam na relação terapêutica, libertando assim as suas capacidades adaptativas e 

o potencial de desenvolvimento. 
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 Alguns investigadores compararam a psicoterapia psicanalítica com a 

psicoterapia breve de orientação dinâmica, analisando o processo terapêutico e 

respectivos resultados, não encontrando diferenças significativas (Wallerstein, 

1986).  

Kantrowitz e col. (1990), descobriram também que apenas metade de um grupo 

de pacientes em análise era cotada pelos seus terapeutas como tendo desenvolvido 

um «processo analítico», isto é, uma neurose de transferência que foi trabalhada no 

decurso do tratamento, e que o resultado não estava de qualquer forma relacionado 

com o desenvolvimento do processo. Estes resultados sugerem que a intensidade 

analítica e o uso do divã não são por si só garantia de que a análise vá ter lugar, e, 

ao contrário, que o tratamento baseado na transferência é possível, mesmo que o 

paciente seja visto com menos frequência. 

 Os tratamentos individuais de longa duração devem, portanto, ser vistos como 

um espectro que vai desde a psicanálise, através da psicoterapia psicanalítica, à 

psicoterapia breve de orientação dinâmica e ao aconselhamento de longa duração.  

A psicoterapia psicanalítica pode ser distinguida como uma dimensão mas não 

como uma categoria da psicanálise de intensidade reduzida. A tónica na 

psicoterapia psicanalítica é mais interpessoal do que social, contem mais elementos 

cognitivos de apoio, mantendo uma inclinação terapêutica baseada na 

transferência. Sendo menos exigente em termos de tempo e formação, torna-se 

menos dispendiosa, sendo mais acessível aos que tiverem recursos limitados. É 

particularmente ajustada para pacientes cujas dificuldades não são suficientemente 

graves para justificar uma análise, mas também para aqueles com graves 

perturbações da personalidade que precisam de uma terapia de longa duração a 

uma intensidade suficiente para produzir progresso, mas não tão intensa que 

resulte na regressão e maior disfunção. 

 Quanto à eficácia da terapia individual de longa duração, psicoterapia 

psicanalítica, podemos dizer que diversos estudos de psicanálise mostraram que 

cerca de dois terços dos doentes melhoram e que estas melhorias são mantidas 

num follow-up de longa duração (Rosser e col. 1987; Kantrowitz e col., 1990). 
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Estudos de controlo da terapia de longa duração são quase impossíveis, mas vários 

estudos controlados de terapia breve de orientação dinâmica sugerem que podem 

produzir efeitos positivos (Woody e col., 1990; Crits-Cristoph, 1992).  

No estudo de Wallerstein (1986) foi possível verificar que os elementos 

meramente psicanalíticos na terapia de longa duração contribuem apenas em parte 

para o resultado total do tratamento, os factores de apoio e «não específicos» são 

também de considerável importância. Estudos de processo-resultado da terapia de 

longa duração mantêm-se como uma área rica e importante na investigação sobre 

psicoterapia (Fonagy, 1993). 

 Os candidatos à terapia individual de longa duração serão em geral os que têm 

dificuldades de personalidade persistentes, e aqueles cujos sintomas são 

penetrantes e duradouros em vez de discretos e circunscritos. Pacientes com 

perturbações depressivas recorrentes ou reacções de luto prolongadas, ansiedade 

continuada e intratável, dificuldades de relação repetidas e especialmente 

perturbações da personalidade estado-limite e narcísica, constituem o grosso do 

volume de trabalho dos psicoterapeutas psicanalíticos (Holmes & Crown, 1999). 

 Na entrevista de avaliação para a futura terapia psicodinâmica, encontram-se 

uma série de construtos que podem ajudar a predizer um bom resultado na terapia 

dinâmica (Malan, 1973; Sifneos, 1969). Estes incluem a motivação para a mudança, 

a capacidade de mostrar emoção na entrevista, o desenvolvimento de uma aliança 

de trabalho positiva (Bergin e Lambert, 1986) e «inclinação psicológica»; isto é 

capacidade de se ver no exterior, de tolerar a dor psíquica e a fluidez do 

pensamento. 

 Muito embora a psicoterapia de orientação dinâmica se caracterize por princípios 

e ingredientes técnicos específicos, a forma como o terapeuta e o paciente 

trabalham em conjunto depende das necessidades do paciente. Todavia, existe 

uma estrutura e um repertório técnico comuns a uma abordagem terapêutica 

psicodinâmica, aspectos apresentados a seguir. 

 

Aspectos Fundamentais a qualquer Abordagem Terapêutica Psicodinâmica 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 

 

Andrea Margarida Colôa Dias Mendes Vaz 46 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

46 

 

     Contrato terapêutico. 

As disposições, gerais ou específicas, fixas ou negociadas, entre terapeuta e 

paciente constituem o contrato terapêutico. Flexibilidade é a palavra-chave.  

Alguns dos componentes fixos definidos no contracto terapêutico referem-se ao 

horário, frequência das sessões terapêuticas e duração, no caso das abordagens 

breves.  

 

     Objectivos da terapia - «foco dinâmico». 

 O estabelecimento de objectivos é um assunto controverso quando falamos de 

psicoterapia psicodinâmica.  

Na psicoterapia de longa duração, os propósitos mais amplos devem ser 

discutidos, como a resolução dos sintomas ou o aumento da satisfação no trabalho, 

mas quando um dos fins é a mudança da personalidade básica, isto pode muitas vezes 

não ser encarado claramente no inicio da terapia, quer pelo terapeuta quer pelo 

paciente. 

A formulação psicodinâmica, mais característica das abordagens de longa 

duração, é uma tentativa de chegar ao tema central que é a base dos problemas 

apresentados pelo paciente (Hinshelwood, 1991). Paciente e terapeuta actuam em 

colaboração como se fossem intérpretes de um texto literário ou de uma pauta de 

música, que tentam captar a estrutura profunda da obra (Holmes, 1992). A formulação 

combina o problema actual, as dificuldades passadas, ou trauma, e as reacções do 

paciente na entrevista. No entender de Luborsky (1988) a formulação consiste em 

identificar um desejo no paciente, as respostas de outros a esse desejo e a resposta do 

Self a essas respostas. 

O estabelecimento de um «foco dinâmico», que tem em conta os objectivos do 

paciente na terapia faz parte de um contrato terapêutico implícito constantemente 

negociável. O foco dinâmico é fundamental para a psicoterapia breve de orientação 

dinâmica. Não é exactamente a queixa que o paciente apresenta, mas uma hipótese 

psicodinâmica que relaciona a experiência actual do paciente, incluindo a queixa, com 
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experiências passadas, tanto recentes como remotas. Este foco é identificado durante 

a avaliação psicodinâmica, a partir da informação histórica manifestada e da 

interacção, e deve ser circunscrito. O foco identificado pode ser revisto durante a 

terapia à luz do material que for emergindo, mas é essencial a adesão ao foco 

acordado, na abordagem de curta duração (Frank, 1999). 

 Thoma e Kachele (1987) vêem a psicanálise como uma forma de terapia focal, 

na medida em que em qualquer momento existe um foco dinâmico em torno do qual se 

organiza o trabalho, mas encerra o espaço para uma mudança gradual. 

 

      Técnicas terapêutica básicas. 

 Associação Livre – Escuta Activa 

A terapia psicodinâmica, de longa duração, embora tenda actualmente a acontecer 

numa atmosfera mais informal, com o paciente sentado numa cadeira em vez de 

deitado num divã, utiliza ainda, na medida do possível, a regra fundamental de Freud 

de que o paciente deve tentar dizer tudo o que lhe vier à mente sem autocontrolo ou 

censura. 

Segundo Holmes (1992), esta competência autobiográfica, isto é, ser capaz de 

descrever factos e sentimentos acerca de si próprio de um modo fluente e coerente, 

está associada a uma vinculação segura na infância. Uma associação livre fluente 

também poderá ser utilizada defensivamente, para aplacar ou cair nas boas graças do 

terapeuta, evitando desta forma sentimentos de desamparo ou ódio. De qualquer 

forma, o princípio básico mantém-se: uma vez iniciada a terapia é o paciente que 

começa as sessões e estabelece os tópicos – tal como ele os vê. O terapeuta aceita o 

material apresentado como informação primária que diz algo de significativo acerca do 

paciente e dos seus problemas. 

  No terapeuta, a regra fundamental é a Escuta Activa. Embora em silêncio o 

terapeuta procura atingir um estado de receptividade activa, «para além da memória e 

do desejo» (Bion, 1978), baseado no que Freud denominou «atenção flutuante», 

fortemente sintonizada com a significação emocional do material do paciente e com as 
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suas reacções contratransferênciais a este material. Winnicott (1971), Kohut (Stolorow 

e col., 1987) e outros (Stern, 1985; Holmes, 1994) equipararam este aspecto da terapia 

à sensibilidade de pais competentes face às necessidades dos seus filhos; a criação de 

um ambiente contentor» e a imagem de uma criança segura e absorta em si própria 

brincando alegremente «sozinha» na presença de uma figura parental atenta mas não 

intrusiva. 

 Transferência e Contratransferência 

Um dos aspectos principais da psicoterapia psicanalítica é a compreensão e o 

uso da transferência e da contratransferência, que no seu formato mais genérico 

podem ser definidas como os aspectos inconscientes da relação terapêutica, na 

medida em que afectam paciente e terapeuta. 

Podem fazer-se duas distinções vitais contemporâneas. Sandler e Sandler 

(1984) diferenciam a «transferência passada», que corresponde à perspectiva 

freudiana clássica de uma repetição na terapia de sentimentos, atitudes e pressupostos 

derivados da relação parental precoce, da «transferência actual», que se assemelha à 

noção clássica de «pré-consciente», referindo-se ao impacte imediato da relação 

terapêutica no paciente. A compreensão e a interpretação da transferência corrente 

devem preceder sempre a da transferência passada, que de outra forma pode parecer 

estereotipada e pouco convincente. 

A noção clássica de contratransferência que compreendia os pontos cegos do 

terapeuta devido à sua percepção desviada do paciente, baseada na sua própria 

experiência da infância, mantém-se válida. Winnicott (1971) e outros salientam o 

aspecto positivo da contratransferência ao mostrarem como as emoções e fantasias 

despertadas no terapeuta podem ser um guia vital para o mundo interno do paciente 

(Casement, 1985). A tarefa do terapeuta passa a ser a de observar a sua 

contratransferência, filtrando aquilo que tem a ver com a sua própria vida do que foi 

projectado do paciente, contendo mais do que actuando, e traduzindo estes 

sentimentos em interpretações que podem ser úteis para o paciente. 
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  Os conceitos de transferência e contratransferência reflectem um 

reconhecimento crescente de que o panorama clássico da relação terapêutica como 

uma via num só sentido, com o terapeuta como observador neutro das emoções em 

ebulição do paciente, já não é apropriado. Cada vez é mais relevante um modelo no 

qual paciente e terapeuta contribuam cada um para um «campo bipessoal» (Langs, 

1976), assimétrico, na medida em que a cada um é atribuído um papel diferente, mas 

para o qual cada um contribui com as partes conscientes e inconscientes da sua 

mente. 

Para além das técnicas mencionadas anteriormente, existem também outras cinco 

formas de intervenção na sessão de psicoterapia psicodinâmica: clarificação, ligação, 

reflexão, interpretação e confrontação. 

 

     Outras técnicas de intervenção terapêutica. 

 Clarificação 

A clarificação é uma actividade terapêutica comum: se não se tem a certeza acerca 

do que o paciente disse, pergunta-se. As vidas dos pacientes são complexas; a história 

recolhida durante a avaliação não cobre mais do que um pequeno fragmento. À medida 

que as facetas afloram é necessário de tempos a tempos obter uma maior elaboração 

e clarificação. Outro uso da clarificação, descrito por Kernberg (1977), é o de detectar 

um paciente que está mais gravemente perturbado do que o terapeuta inicialmente 

suspeitava: um discurso pouco claro pode reflectir um pensamento pouco claro. Por 

exemplo, quando questionado ou desafiado no sentido de uma clarificação, um 

paciente neurótico fá-lo, enquanto o pensamento de um paciente esquizofrénico pode 

ser lançado numa confusão ainda maior. 

 Ligação 

O terapeuta muitas vezes ajuda o paciente fazendo-o ver ligações que como 

observador ele detectou mas que escaparam ao paciente. Na verdade, o objectivo 

global da terapia pode ser uma tentativa de ligar e tornar mais coerente uma vida que 

parece fragmentada e incompleta.  
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 Reflexão 

A essência desta técnica é a de que um problema ou situação apresentados pelo 

paciente, filtrados através da mente do terapeuta que se baseia na sua experiência, 

são reflectidos de volta ao primeiro de forma a se tornarem mais claros. O aspecto 

principal da reflexão é que nada é acrescentado, ou retirado, ao que é dito pelo 

paciente. 

 Interpretação 

A interpretação, a técnica fundamental da psicanálise, é uma tentativa de tornar 

conscientes motivos, atitudes e sentimentos inconscientes que permitam ao paciente 

aprender mais acerca de si próprio. O insight é uma forma básica pela qual a 

psicoterapia leva à mudança pessoal (Crown, 1973), e as interpretações, se correctas, 

devem aumentar o insight. A interpretação aplica-se a qualquer faceta do 

comportamento aparentemente inconsciente que o terapeuta observe e julgue ser 

importante. 

Offenkrantz e Tobin (1974) enunciaram quatro condições nas quais a transferência 

deve ser interpretada: quando o paciente mostra uma emoção desmesurada sem 

causa óbvia dentro da situação terapêutica e particularmente se isto ocorrer de forma 

recorrente; quando o fluxo associativo do paciente fica bloqueado; quando o terapeuta 

considere provável que uma interpretação da transferência vá aumentar a 

compreensão do paciente; e quando a ligação entre atitudes infantis e figuras 

importantes do passado e atitudes em relação ao terapeuta estão próximas da 

consciência do paciente. 

Manifestações da consciência (Superego) requerem uma interpretação num esforço 

de descoberta da sua fonte e modificação dos seus efeitos prejudiciais. Os 

psicoterapeutas analíticos tentam muitas vezes ajudar a libertar os pacientes dos 

«deveres» que, inconscientemente, muitas vezes, dominam as suas vidas. 

A interpretação dos sonhos, uma das formas mais típicas da interpretação, mantém-

se como um aspecto central da psicoterapia psicanalítica (Flanders, 1993). Os sonhos 

reflectem tanto problemas e preocupações presentes como conflitos anteriores, e 
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representam por isso uma descrição não intencional ou «inocente» do estado mental 

actual do paciente (Rycroft, 1979). Com o auxílio da interpretação do terapeuta, o 

paciente aprende a descodificar um sonho como ele se apresenta (conteúdo manifesto) 

de forma a compreender o seu significado subjacente (conteúdo latente). O sonho pode 

ser visto como uma “realização de um desejo” (Freud). 

Uma interpretação é uma hipótese para explicar uma determinada atitude, emoção 

ou aspecto do comportamento: se for precisa, deve ocorrer uma mudança no paciente 

no sentido de um incremento no insight, de uma atitude modificada ou de maior eficácia 

no comportamento; se for imprecisa, não terá qualquer efeito. 

 Confrontação – Passagem ao Acto 

De quando em quando, os pacientes precisam ser confrontados com as 

consequências das suas acções, embora, em geral, seja sempre preferível a 

interpretação, que deve estar sempre presente. A confrontação é basicamente um 

desafio. 

A passagem ao acto é um problema especial que pode exigir interpretação como, 

mais tarde, confrontação. A passagem ao acto pode espelhar a impossibilidade do 

paciente em reconhecer e encarar os seus problemas e ansiedades; e, ao invés, é 

tomado um curso de acção, muitas vezes autodestrutivo.                                                                                                                                                                                                                

 

     Catarse emocional. 

 A expressão dos sentimentos, incluindo os previamente escondidos, constitui um 

alívio de tensão e contribui para a resolução dos conflitos internos existentes 

(conflito neurótico, luto, trauma, etc.). 

 

     Experiência emocional correctiva. 

 A experiência emocional correctiva ocorre porque o terapeuta está disponível e 

assim o permite. Esta resposta construtiva pode contrastar bastante com atitudes e 

reacções de figuras formativas passadas, incluindo os pais. 
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     Aprendizagem cognitiva. 

 O trabalho analítico pelo confronto das defesas e pelo exame dos 

desenvolvimentos da transferência, mais incisivo nas abordagens breves, promove 

uma maior compreensão do próprio, que resulta na criação de novas formas de 

pensar. 

 

     Modelagem. 

 Consciente ou inconscientemente, o paciente pode adoptar uma postura de 

curiosidade activa, confiança na abordagem de sentimentos negativos e capacidade 

de sentir e pensar acerca de assuntos difíceis que são postos em evidência pelo 

terapeuta. 

 

     «Perlaboração». 

 As psicoterapias breves de orientação dinâmica encorajam activamente o 

paciente a experimentar o seu insight crescente tanto dentro da terapia como em 

relações e actividades fora desta. Isto contrasta com a «perlaboração analítica» de 

longa duração, que é um processo interno prolongado, mas pode atingir fins 

semelhantes. 

 

     Aliança terapêutica. 

Fundamental a todas as terapias, ela representa mais do que apenas o veículo de 

tratamento. Porque o processo terapêutico é necessariamente perturbador e algumas 

vezes confrontador para o paciente, é essencial a criação desde cedo e a manutenção 

de uma aliança entre paciente e terapeuta. A aliança terapêutica é um pré-requisito 

essencial para um trabalho terapêutico bem sucedido, nesta e em todas as outras 

abordagens terapêuticas. 

 No decorrer do processo terapêutico, esta aliança será testada, por vezes ao 

limite, quando o terapeuta defronta defesas e quando a transferência dá corpo à raiva, 
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ao medo e a outros sentimentos negativos. O terapeuta irá interpretar tal transferência 

negativa de forma a preservar a aliança. 

 Na construção desta aliança é muito importante o garante da privacidade e da 

confidencialidade sobre tudo o que ocorre nas sessões terapêuticas, para que o 

paciente se sinta o suficientemente seguro para exprimir os seus sentimentos e 

pensamentos mais íntimos. Partindo de uma base segura, o paciente poderá explorar a 

sua ansiedade e conflitos internos, à medida que se tornam evidentes, nas memórias, 

sentimentos desrecalcados e transferênciais (Mackie, 1981). 

 

     Finalização da psicoterapia psicodinâmica. 

 No momento de finalizar uma psicoterapia psicodinâmica diferentes motivos 

podem ser considerados, positivos e negativos. 

Uma razão positiva é o sentimento em ambos, paciente e terapeuta, de que se 

alcançou aquilo que era possível ser alcançado, e que o tempo previsto para a 

conclusão do tratamento chegou ao fim.  

Os pacientes, em geral, avaliam o seu progresso por uma medida algo 

subjectiva, procuram avaliar como se sentem consigo próprios; porém, os terapeutas 

devem treinar-se na autodisciplina e procederem a uma avaliação um pouco mais 

sistemática: avaliação dos sintomas e mudança na personalidade, e esta última 

dividida pelas áreas laborais, social e sexual (Frank, 1999). 

Quanto às razões negativas que poderão levar à ruptura no tratamento podem 

ser situacionais (p. ex. uma mudança do paciente ou do terapeuta relacionada como 

trabalho) ou as resumidas na expressão «fracasso terapêutico». Neste último caso o 

terapeuta deve tentar descobrir o foco do problema: os sintomas ou a personalidade do 

paciente, as acções do terapeuta, a relação paciente-terapeuta ou uma modalidade de 

tratamento mal escolhida. A partir desta avaliação é desejável que se ajude o paciente 

a adoptar uma estratégia de acção: sem terapia, com outro tipo de tratamento ou um 

tratamento similar mas com outro terapeuta. Muito embora possa ser um momento algo 

doloroso, para ambos os protagonistas, conduz a um maior progresso dos dois. 
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Em suma, todas as psicoterapias de orientação dinâmica, são limitadas pela sua 

capacidade em modificar o comportamento, embora exista alguma evidência clínica e 

de investigação que sugere que as abordagens mais breves, desbloqueiam e 

promovem processos psicológicos adaptativos em alguns problemas mais específicos, 

como aliás ocorre noutras abordagens de tratamento psicológico. Os efeitos da 

abordagem psicodinâmica podem prolongar-se no tempo, bem como também pode vir 

a ser necessário mais um episódio de tratamento. 

Toda a psicoterapia necessita, através da investigação, explorar as suas 

potencialidades e analisar as suas fraquezas. O «paradigma da matriz» de Paul (1967) 

mantém-se como ideia condutora para a pesquisa: “que tratamento e quem é mais 

eficaz para determinado paciente, com que problemas específicos, e sob que 

circunstâncias”.  

A psicoterapia psicanalítica tem sido alvo da investigação ao longo dos tempos, 

no entanto exige que os métodos de avaliação e diagnóstico sejam cada vez mais 

sofisticados (Frank, 1999).  

Crits-Cristoph (1992) mostrou que a psicoterapia breve de orientação dinâmica é 

um tratamento eficaz, embora outros estudos apontem no sentido de ser menos eficaz 

do que a terapia cognitivo-comportamental (Shapiro & Firth, 1987). Como mencionado 

anteriormente, nos estudos de Jones e Pulos (1993) e de Ablon e Jones (1998), a 

técnica de Psicoterapia Psicodinâmica, diferentemente definida, foi consistentemente e 

significativamente associada com resultados positivos na amostra de pacientes com 

tratamento Psicodinâmico, mas também na amostra de pacientes com tratamento 

cognitivo-comportamental. 

 

Psicoterapia Cognitivo-Comportamental 

 

 As psicoterapias cognitivo-comportamentais, segundo Grant, Young e DeRubeis (2005), 

representam a classe das abordagens pragmáticas para compreensão e tratamento de 

problemas psicopatológicos. Ainda segundo os mesmos autores, embora haja uma grande 

diversidade entre estes tratamentos, as intervenções são caracteristicamente focadas num 
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problema específico, dirigidas a um objectivo, orientadas para o futuro, com base empírica e de 

tempo limitado. Este tipo de terapia, assume que os processos cognitivos e emocionais são 

mediadores da aquisição e manutenção da psicopatologia (Grant et al., 2005), Em relação aos 

princípios de tratamento inerentes a este quadro teórico, pode dizer-se, com base nestes 

autores, que esta terapia distingue-se de outras se tivermos em conta certos aspectos que a 

caracterizam, como: relação terapeuta-paciente, o objectivo cognitivo para a mudança, o 

caminho para chegar a essa mudança bem como o grau de ênfase que é dado ao auto-

controle do cliente.  

 

Em suma e segundo Grant et al. (2005) tanto o paciente como o terapeuta fixam 

objectivos explícitos para a terapia. O tratamento é ajustável ao conjunto de sintomas e 

circunstâncias do paciente. Os objectivos mais característicos desta abordagem podem ser o 

aumento de experiências positivas, a construção de estratégias de coping para problemas 

futuros e ainda a prevenção de recaídas. Ao estabelecer estes objectivos específicos, o 

pensamento do paciente vai focar-se nos ganhos que esta terapia lhe trará, o que poderá 

trazer ao de cima os limites realísticos da terapia. Outros autores como Mahoney e Lyddon 

(citado por Borba, 2005), apresentam este tipo de terapia, como sendo um termo genérico que 

abrange uma variedade de mais de vinte abordagens dentro do modelo cognitivo e cognitivo-

comportamental. Segundo Dobson e Dozois (2001) são três os pressupostos fundamentais 

inerentes a esta terapia: i) a actividade cognitiva influencia o comportamento; ii) a actividade 

cognitiva pode ser monitorizada e alterada e iii) o comportamento desejado pode ser 

influenciado mediante mudança cognitiva. Ainda, Dobson & Dozois (2001) afirmam que uma 

impressionante quantidade de técnicas foram desenvolvidas para ajudar os pacientes a 

aprenderem: a tolerância; capacidades que reduzem os problemas decorrentes e previnem um 

funcionamento saudável bem previnem recaídas. As dificuldades do paciente são 

operacionalizadas em termos de medida confiáveis. Segundo Beck (1995), ao quantificar os 

problemas do paciente desta forma, o terapeuta introduz objectividade no processo terapêutico. 

Na perspectiva de Greenberger e Padesky (1999), a terapia cognitivo-comportamental ocupa-

se directamente do estudo de cinco aspectos básicos da experiência de vida de uma pessoa: 

pensamentos, estados de humor, comportamentos, reacções fisiológicas e ambiente externo. 

Estas cinco áreas estão interligadas e é certo que cada aspecto da vida de uma pessoa exerce 

influência em todos os outros.  
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Kendall e Kriss (1983) dizem que o acesso cognitivo-comportamental de um 

problema pode incluir questionários, testes fisiológicos, e testes comportamentais que 

são administrados continuamente ao longo do tratamento. Desta forma o progresso do 

paciente pode ser detectado por informação objectiva que poderá conduzir a decisões 

do tratamento. A terapia cognitivo-comportamental enfatiza a importância da relação 

terapêutica para a eficácia da terapia, em que o terapeuta e o cliente agem 

cooperativamente. É psicoeducativa no sentido de favorecer que o cliente aprenda 

estratégias usadas durante a sessão e passe a agir como o seu próprio terapeuta. A 

tarefa de casa, como já foi referido, é um aspecto central do tratamento, pois além de 

dar continuidade ao trabalho feito durante as sessões, faz com que novas 

aprendizagens sejam generalizadas para o dia a dia do cliente. O terapeuta estabelece 

parceria com o cliente num sistema de co-participação activa em que são estimuladas 

actividades de confrontação, realização pessoal, com estratégias cognitivas e 

comportamentais dentro e fora do setting terapêutico. Esta terapia usa técnicas 

empiricamente testadas (Dobson, 2000, Masters et al., 1987, Beck, 1995): 

dessensibilização sistemática, confronto/resposta, reestruturação de pensamentos 

disfuncionais, reforço positivo e negativo, desenvolvimento de crenças alternativas, 

exposições situacionais, prevenção de respostas, relaxamento muscular progressivo, 

treino em habilidades sociais, treino respiratório, treino em resolução de problemas, 

questionamento socrático, treino em assertividade, biblioterapia, etc. Segundo Grant et 

al. (2005), os limites deste tipo de terapia ainda estão para ser empiricamente 

estabelecidos, no entanto há vários factores que podem pôr em risco a sua eficácia, 

como por exemplo, a baixa motivação do paciente pode impedir o progresso em 

especial nos pacientes que acreditam que irão sofrer várias consequências adversas 

se obedecerem ao tratamento. 

Bahls e Navolar (2004) afirmam que no processo da psicoterapia cognitivo-

comportamental decorre algo muito semelhante a um teste empírico das teorias 

científicas: os sistemas de crenças pessoais são testados em relação às suas 

consequências e funcionalidade para a vida do paciente dentro de contextos 

específicos. Dizem ainda que, apesar da diversidade de todas as terapias com base 
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nesta abordagem, todas elas partilham o mesmo pressuposto teórico: as mudanças 

terapêuticas acontecem na medida em que ocorrem alterações nos modos 

disfuncionais do pensamento. Segundo este ponto de vista, o mundo é considerado 

como uma série de acontecimentos podem ser classificados como neutros, positivos e 

negativos, no entanto a avaliação cognitiva que o sujeito faz destes acontecimentos é o 

que determina o tipo de resposta que será dada na forma de sentimentos e 

comportamentos. Em suma, segundo estes autores (Bahls & Navolar, 2004), um dos 

objectivos desta psicoterapia é corrigir as distorções cognitivas que estão a criar 

problemas ao indivíduo e fazer com que este desenvolva meios eficazes para enfrentar 

as suas dificuldades. 

Alguns teóricos cognitivo-comportamentais (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979) 

defendem que esta abordagem terapêutica promove a mudança no paciente pela 

modificação de padrões específicos de pensamento mal adaptativos, como atitudes 

disfuncionais ou tendências atribucionais depressivas. 

Outros (Marziller, 1986) , citado por Jones e Pulos (1993) sugerem que o efeito 

principal para a terapia cognitivo-comportamental se centra na ajuda dada ao paciente 

para conseguir controlar pensamentos depressivos e oferecer estratégias alternativas 

de coping, como a distracção, a monitoragem dos pensamentos negativos e o incentivo 

de actividades prazerosas, em vez de modificar as crenças disfuncionais. 

Os dados do estudo de Jones e Pulos (1993), sugerem que os tratamentos da 

abordagem cognitivo-comportamental, tal como foram conduzidos na sua amostra, 

enfatizam o controlo cognitivo dos afectos negativos, através do uso do intelecto e da 

racionalidade, combinado com um vigoroso encorajamento, suporte e segurança 

fornecidos pelo terapeuta. 

Segundo Allen (1999), a definição de psicoterapia cognitivo-comportamental 

abrange diferentes perspectivas, as que se identificam com uma abordagem fortemente 

prescritiva e um foco na mudança comportamental (Meichenbaum, 1977) até outras 

que salientam aspectos menos estruturados e exploratórios e acentuam a mudança 

conceptual (Guidano & Liotti, 1983).  
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Aspectos Fundamentais a qualquer Abordagem Terapêutica Cognitivo-Comportamental 

 

Uma alternativa de definição da psicoterapia cognitiva, orientada para o processo, 

foi dada por Hawton e col. (1989). Estes autores propõem que a terapia cognitivo-

comportamental seja caracterizada pela sua: 

 Expressão de conceitos em termos operacionais; 

 Validação empírica do tratamento; 

 Especificação do tratamento em termos operacionais; 

 Avaliação do tratamento com medidas fiáveis e objectivas; 

 Ênfase no «aqui e agora»; 

 Objectivo de ajudar os pacientes a efectuarem mudanças desejadas nas suas vidas; 

foco em novas aprendizagens e nas mudanças fora do enquadramento clínico; 

 Descrição explícita ao paciente dos procedimentos terapêuticos; 

 Colaboração do paciente e do terapeuta para lidar com problemas identificados; uso 

de limites de tempo e objectivos explicitamente acordados. 

 

Segundo Beck (1979), os objectivos da psicoterapia cognitiva dividem-se em dois: 

reduzir a angústia ensinando aptidões para reconhecer, avaliar e mudar processos 

cognitivos relevantes; e, em fases posteriores, criar uma compreensão dos temas nas 

cognições inadaptadas de forma a modificar conjuntos de atitudes e crenças 

persistentes que formam a base da vulnerabilidade do paciente.  

Para Beck, a abordagem de um problema envolve os seguintes passos: despertar 

pensamentos automáticos; testar a sua precisão e viabilidade; desenvolver alternativas 

realistas; e identificar e desafiar esquemas de base inadaptados (Beck e col., 1979). 

Existem três tipos de fenómenos que determinam a psicopatologia, sobretudo as 

perturbações emocionais: pensamentos automáticos, distorções cognitivas e 

esquemas.  

Os pensamentos automáticos, nível superficial das cognições, são, muitas vezes, 

características transitórias verbais e pictóricas que mantêm os estados de humor 

alterados. São automáticos porque afluem espontaneamente e é difícil resistir-lhes. 
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Estes pensamentos apresentam uma relação específica com os tipos de humor que 

eles produzem. Por ex., a depressão relaciona-se com pensamentos de perda, derrota, 

rejeição, desânimo; a ansiedade a pensamentos de ameaça e perigo (Clark e Beck, 

1989).  

As distorções da cognição têm a ver com interpretações incorrectas da realidade 

que reforçam as conclusões negativas. Beck (1967) descreve tipos específicos de 

distorções cognitivas: 

a) a sobregeneralização -  um caso é tomado como exemplo de uma vasta gama de 

situações;  

 

b) o pensamento dicotómico - considera unicamente pontos de vista extremos;  

 

c) a abstracção selectiva -  prestar atenção apenas a aspectos negativos de uma situação;  

 

d) o personalizar -  assumir que o próprio é a causa de um evento ou das acções de 

outrem;  

 

e) as afirmações de «ter de» - imperativos absolutos são aplicados ao comportamento do 

próprio ou de outros;  

 

f) o «catastrofizar» e «minimizar» - salientando resultados negativos e diminuindo 

resultados positivos. 

 

A informação acerca do próprio e do seu ambiente é percebida, armazenada e 

recordada através de esquemas, que se assume que evoluam durante experiências 

repetidas.  

Os esquemas ajudam a pessoa a reconhecer consistências para que a nova 

informação seja eficientemente relacionada com o conhecimento corrente. Sempre que 

ocorra um enviesamento relativo à informação congruente dos esquemas, os estados 

psicopatológicos resultam de esquemas que facilitam a interpretação de situações em 
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termos de ameaças ao Self, como a perda, o fracasso, a rejeição e o perigo. Estes 

esquemas não estão acessíveis sem uma boa introspecção. Embora seja possível 

descrevê-los em termos verbais, como «Eu sou uma boa pessoa, não me irão 

acontecer coisas más», não se espera que eles exerçam a sua influência 

necessariamente através de processos verbais conscientes. Por outras palavras, as 

formas dos esquemas são em geral deduzidas com base em distorções cognitivas 

recorrentes e pensamentos automáticos. Uma vez activado um esquema por um 

estado de humor ou evento congruente, este domina as percepções de situações 

actuais e futuras (Allen, 1999). 

Resumindo, a psicoterapia cognitiva visa suscitar, avaliar e modificar pensamentos 

negativos automáticos, distorções cognitivas e esquemas inadaptados, recorrendo para 

tal a um leque de técnicas cognitivas, emotivas e comportamentais (Allen, 1999). 

O processo da terapia cognitivo-comportamental implica tanto um conjunto de 

técnicas como um estilo particular de interacção ou relação terapêutica conhecido 

como «empiricismo colaborante» (Beck e col., 1979ª). O terapeuta procura criar uma 

atmosfera em que a resistência e a competição entre terapeuta e paciente sejam 

reduzidas por uma aliança de colaboração orientada para a tarefa. Ele mistura empatia 

com um foco activo e orientado para o problema. A ferramenta principal para manter 

este foco é denominada «questionário socrático» (Beck e col., 1979ª), assim chamado 

por tentar imitar um diálogo filosófico. 

 Espera-se que os pacientes desenvolvam uma atitude questionante e curiosa 

acerca da sua condição, extensível à criação de hipóteses relativas a ligações entre 

pensamentos e sentimentos e/ou comportamentos, elaborando de seguida 

experiências para as testar (Allen, 1999).  

A posição do terapeuta é prescritiva na medida em que ele faz certas suposições 

acerca do fenómeno no qual se centra e desempenha um papel activo na 

reestruturação das sessões e no estabelecimento de tarefas como trabalho de casa.  

 

Contudo, o papel não é inteiramente directivo, uma vez que o terapeuta espera do 

paciente informação crucial e participação activa na procura da compreensão relativa 
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aos seus problemas. Temos portanto, um paciente activo que, desde a primeira 

sessão, faz trabalhos de casa, de modo a generalizar na vida quotidiana as aptidões 

adquiridas na terapia (Allen, 1999).  

A estrutura de uma sessão reflecte este estilo activo centrado no problema. Começa 

muitas vezes com uma revisão dos trabalhos de casa, seguida pela elaboração de um 

plano por ordem de importância. Apenas um número limitado de assuntos pode ser 

abrangido durante uma sessão. Muitos pacientes encontram dificuldades em se 

centrarem num tópico distinto sem se desviarem para outros problemas 

manifestamente relevantes, mas que podem não facilitar a resolução do problema 

inicial. Segundo Allen (1999), o terapeuta leva então o paciente a tratar cada aspecto 

do problema de cada vez ou a dividi-lo em sub-tarefas. O seu papel é o de 

redireccionar o paciente para a tarefa em questão, enquanto confirma de forma 

empática que qualquer assunto relacionado que surja é pertinente mas será analisado 

numa outra altura. 

Na sessão, o terapeuta procura identificar as dimensões cognitivas e 

comportamentais salientes do problema. Uma vez feita esta identificação, terapeuta e 

paciente tentam encontrar um ou dois pensamentos automáticos inerentes à resposta 

emocional. Com as cognições-alvo delineadas, aplicam-se uma série de estratégias 

para avaliar a sua veracidade e capacidade adaptativa, para de seguida gerar 

alternativas mais realistas e proveitosas. No fim da sessão o terapeuta revê o material 

abordado, procura as reacções do paciente e estabelece exercícios para casa a serem 

realizados antes da próxima sessão. 

Deste modo, as técnicas cognitivas relacionam-se com o objectivo da terapia: 

suscitar e testar pensamentos automáticos, pensar em alternativas racionais e 

identificar e modificar esquemas funcionais basilares (Allen, 1999). 

As técnicas comportamentais, assim chamadas por destacarem o comportamento 

aberto e não por não se dirigirem a mecanismos cognitivos, incluem um plano de 

actividades, a cotação de tarefas a realizar (capacidade e nível de prazer), ensaio 

comportamental e cognitivo e técnicas de diversão (Beck e col.,1979ª), tais como a 

actividade física, o contacto social e a visualização. 
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Ludgate e col. (1993) defendem que a terapia cognitivo-comportamental é indicada 

para as formas não psicóticas da depressão, perturbações da ansiedade, perturbações 

do comportamento alimentar, abuso de substâncias e na maioria das perturbações da 

personalidade. Este tipo de terapia pode também ser útil como coadjuvante de outros 

tratamentos na depressão psicótica, na perturbação bipolar, na esquizofrenia, na 

perturbação esquizoafectiva e na demência ligeira. Não é adequada na demência 

grave, delírio ou atraso mental moderado a grave, uma vez que as técnicas 

cognitivamente orientadas não poderiam ser aplicadas por dificuldades de organicidade 

no funcionamento intelectual do paciente.  

Uma outra forma de seleccionar os pacientes que poderão beneficiar deste tipo de 

terapia é considerar as características psicológicas que podem aumentar o benefício 

que advém da terapia cognitiva. Uma boa capacidade de resolução de problemas, 

prejuízo mínimo das funções de aprendizagem e memória e uma motivação elevada 

para o autocontrolo são alguns exemplos (Allen, 1999).  

Na entrevista de selecção de Safran e Seagal (1990) que procura determinar a 

adequação da psicoterapia cognitiva breve, os critérios de selecção que o paciente 

deve apresentar são os seguintes: 

 A capacidade de avaliar e identificar pensamentos automáticos; 

 Consciência e diferenciação das emoções; 

 Aceitação da responsabilidade da mudança; 

 Compreensão e aceitação da lógica cognitiva; 

 Capacidade de formar uma aliança terapêutica, como é reflectida tanto na 

interacção terapeuta-paciente como nas relações passadas; 

 Curta em vez de longa duração dos problemas; 

 Baixa propensão para usar estratégias de processamento de informação rígidas 

para reduzir a ansiedade; 

 Capacidade de manter o foco do problema. 
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Outro critério que se correlaciona com um bom resultado neste tipo de terapia, é 

a vontade e capacidade de fazer os exercícios prescritos para casa (Fennel e 

Teasdale, 1987; Persons e col., 1988). 

Os psicoterapeutas cognitivistas aplicam habitualmente inventários de auto-

resposta para avaliar sintomatologia e processos cognitivos. Os inventários de Beck 

para avaliar a depressão (Beck e col., 1979a), o desânimo (Beck e col., 1974), a 

ideação suicida (Beck e col., 1979b), e a ansiedade (Beck e col., 1988) são em regra 

usados na avaliação inicial e no decorrer da terapia. Outros questionários relevantes 

abrangem o Questionário de Pensamentos Automáticos (Hollon e Kendall, 1980), que 

mede a frequência de pensamentos típicos de depressão, e a Escala de Atitudes 

Disfuncionais (Weissman e Beck, 1978), que se centra nas crenças disfuncionais. 

Como em muitas formas de terapia, a avaliação e o tratamento são «processos 

interactivos». Na verdade, dada a natureza empírica da terapia cognitivo-

comportamental, o paciente é estimulado a participar activamente no processo de 

avaliação e a colaborar nos procedimentos de modificação à luz de novas 

circunstâncias. Os procedimentos de avaliação abarcam em geral a auto-averiguação e 

fazem parte dos exercícios para casa. O objectivo é o de estabelecer uma análise 

cognitivo-comportamental clara dos problemas do paciente. Deste modo, a entrevista 

inicial concentra-se na descrição do problema em termos das suas componentes 

comportamental, cognitiva, afectiva e fisiológica, bem como nos factores situacionais e 

de manutenção (Kirk, 1989). A ênfase em pormenores específicos tais como: O quê?, 

Onde?, Quando?, Com que frequência?, Com quem?, Quão perturbador?, Quão 

disruptivo?, caracteriza também a avaliação cognitivo-comportamental, assim como a 

ênfase nos comportamentos de evitamento, estilos de coping e recursos internos. 

No geral, pode-se afirmar que a terapia cognitiva é uma forma de psicoterapia 

relativamente breve, activa, dirigida e com bases empíricas. Enfatiza a resolução 

colaborativa de problemas, centrando-se na forma como os fenómenos cognitivos 

mantêm a perturbação emocional e comportamentos derrotistas. Contém directivas 

técnicas claras e tem sido avaliada, não sem discussão, num grande número de 

estudos metodológicos sólidos mais do que qualquer outra forma de psicoterapia.  
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A psicoterapia cognitiva procura, constantemente, alargar a sua área de 

aplicação, modificando técnicas de modo a adequar-se a novos grupos de pacientes 

sempre que tal se revele apropriado. O modelo teve igualmente um papel líder no 

movimento de integração da psicoterapia. De acordo com Beck (1991), a terapia 

cognitiva é integrativa, uma vez que a mudança cognitiva está por trás de todos os 

tratamentos eficazes; assim a terapia cognitiva pode ser usada como um quadro de 

referência para uma série de técnicas terapêuticas. Á medida que o modelo evolui, 

assimila conceitos e métodos importantes de muitas tradições, num esforço de definir 

terapias eficazes para uma gama crescente de problemas clínicos.  

A capacidade da terapia cognitiva para ter em conta o seu próprio conselho, 

mantendo um contacto próximo com a ciência empírica, em termos de investigação de 

processos e de resultados, assim como com ciências básicas relevantes para o 

comportamento humano, irá determinar em larga medida o seu destino. 

Mahoney (1988) ao distinguir a abordagem cognitivo-comportamental em duas 

linhas de intervenção (“racionalista” e “desenvolvimentalista”) ajuda a perceber alguma 

“partilha” de técnicas, encontrada em diversos estudos, entre as abordagens 

psicodinâmica e cognitivo-comportamental. 

Segundo este autor, os racionalistas focam os problemas correntes, desenham 

objectivos explícitos e orientam a sua acção para o controle ou eliminação dos afectos 

negativos e sintomas. O afecto intenso é conceptualizado com a expressão de crenças 

irracionais e irreais.  

Em contraste, a relação terapêutica, na perspectiva desenvolvimentalista, é vista 

como única, num contexto seguro, no qual cada relação terapeuta-paciente com o 

“Self” e o mundo pode ser explorada. A história do desenvolvimento é enfatizada 

(Guideno, 1987) e o afecto é conceptualizado como uma forma de conhecimento. As 

experiências emocionais são encorajadas, e o insight é visto como um elevado nível de 

conhecimento que tem uma natureza metacognitiva. 

Muitos dos elementos da perspectiva desenvolvimentalista da terapia 

cognitivo-comportamental estão contidos no Factor «técnica psicodinâmica», 

encontrado por Jones e Pulos (1993). A extensão em que as terapias cognitivo-
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comportamentais contêm ingredientes de técnicas psicodinâmicas foi associada com 

resultados positivos no tratamento. De facto, nesse estudo, este Factor – Técnica 

Psicodinâmica, foi mais consistentemente associado com resultados de tratamento 

favoráveis em ambas as abordagens terapêuticas (psicodinâmica e 

cognitivo-comportamental). 

Na nossa opinião, mais importante que demonstrar que uma terapia é melhor ou 

pior que outra, centrando a questão da eficácia única e exclusivamente nos resultados, 

é a velha questão de muitos investigadores da área da psicoterapia: «Que terapia é a 

mais indicada, para que paciente, em que altura e com que procedimentos?».  

A resposta a esta pergunta implicará continuar com a investigação sobre os 

diferentes tipos de psicoterapias, a identificação dos seus principais ingredientes 

activos nos respectivos processos terapêuticos e, simultaneamente, a comparação com 

os resultados em diferentes tipos de pacientes.  

Neste sentido, foi escolhido nesta investigação, analisar o processo terapêutico 

descrito, por psicoterapeutas psicodinâmicos e cognitivo-comportamentais, por 

intermédio do PQS, a fim de identificar as principais características que o caracterizam 

e, num segundo momento, perceber quais as principais diferenças e semelhanças 

existentes entre as duas abordagens em causa. 
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MÉTODO 
 

 

 

Problema 

 

 

Este estudo centrou-se no Processo Terapêutico de duas abordagens 

terapêuticas, a Psicoterapia Psicodinâmica e a Psicoterapia Cognitivo-Comportamental. 

Pedindo a um conjunto de psicoterapeutas de cada abordagem que se focassem 

na sua prática real do dia-a-dia, procurou-se identificar as principais diferenças 

existentes no processo terapêutico, considerando as três dimensões definidas no 

“Psychotherapy Process Q-Sort (PQS)”. 

Deste modo, o Problema em foco neste estudo pode definir-se da seguinte 

forma: 

 Que diferenças e semelhanças se podem encontrar no Processo Terapêutico entre a 

abordagem Psicodinâmica (PD) e a abordagem Cognitivo-Comportamental (CC), tendo 

por base a caracterização do processo terapêutico fornecida pelo “Psychotherapy 

Process Q-Sort (PQS)”? 

 

Operacionalizando um pouco mais esta questão, tendo em conta as 3 

dimensões que caracterizam o processo terapêutico, no PQS, temos: 

 Existirão diferenças ou semelhanças em relação às atitudes, comportamento e 

experiencia do paciente? 

 Existirão diferenças ou semelhanças em relação às atitudes e acções do 

terapeuta?  

 Será diferente a natureza de interacção da díade ou a atmosfera da sessão? 

 

Os itens do PQS caracterizam o conteúdo do que é discutido numa determinada 

sessão terapêutica, os procedimentos terapêuticos praticados pelos terapeutas e 

pacientes, bem como um conjunto de variáveis importantes no processo que captam a 
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natureza da interacção entre terapeuta e paciente (Ablon & Marci, 2004). É importante 

definir claramente as variáveis aqui envolvidas: Conteúdo, Procedimento e Processo. 

 

As variáveis associadas ao Conteúdo são os tópicos específicos de conversação ou 

o foco da sessão terapêutica. Por exemplo, o paciente e o terapeuta focam-se nos 

relacionamentos pessoais ou, a natureza dos sintomas específicos do paciente é 

experienciada.  

 

Em comparação as variáveis do Procedimento são definidas como as intervenções 

terapêuticas específicas ou técnicas usadas pelo terapeuta. Por exemplo, as 

interpretações de transferência ou as tentativas de reconstrução cognitiva pelo 

terapeuta. 

 

Em contraste, as variáveis de Processo incluem as de conteúdo e de procedimento, 

mas não se limitam apenas a isso. O Processo é uma propriedade emergente que flui 

das variáveis de conteúdo e de procedimento ligadas com interacções, atitudes, 

afectos, crenças e comportamentos individuais do paciente e do terapeuta, que formam 

o contexto transaccional dentro da relação terapêutica. 

 

Ablon e Marci (2004) consideram importante compreender que as variáveis de 

conteúdo ou de processo, isoladamente, raramente produzem a mudança terapêutica. 

No seu estudo, estes autores sugerem que os melhores preditores da mudança 

terapêutica envolvem uma definição larga do processo, descrevendo a emergente 

natureza transaccional da relação terapeuta-paciente. 

 

De forma a levantar algumas reflexões no final do estudo deixamos aqui algumas 

expectativas:  

 

 Esperamos encontrar mais diferenças do que semelhanças entre as duas abordagens 

terapêuticas, uma vez que derivam de quadros teóricos diferentes; 
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 Esperamos que as diferenças se encontrem mais presentes nas dimensões Paciente e 

Terapeuta, do que na dimensão Interacção da Díade / Relação Terapêutica. 

 

Participantes e Delineamento 

 

A amostra deste estudo foi recolhida segundo o modelo não-aleatório, tendo sido 

utilizado um método de amostragem por conveniência. A sua dimensão foi de 10 

sujeitos, 5 psicoterapeutas por cada abordagem terapêutica. Todos os psicoterapeutas 

para além de leccionarem em estabelecimentos de Ensino Superior, também exercem 

Psicoterapia de acordo com a sua abordagem teórica.  

Os dois grupos de amostragem são bastante homogéneos entre si, sendo no 

entanto, heterogéneos no interior de cada um. Dentro de cada um encontram-se 

profissionais que diferem na idade, no sexo, nos anos de prática e nos locais onde 

exercem a sua profissão.  

O modelo de amostragem seguido foi não-aleatório por conveniência. Foi 

necessário considerar psicoterapeutas experientes na sua orientação teórica, embora 

variem nos seus anos de prática, de forma a assemelharem-se aos peritos constituintes 

do estudo de Jones e Pulos (1993), que contribuíram para a definição dos protótipos de 

cada abordagem teórica em causa.  

 Sendo um estudo exploratório, de cariz descritivo, aplicou-se uma metodologia 

Q-sort utilizando o instrumento “Psychotherapy Process Q-Sort (PQS)”. Este fornece 

dados quantitativos, passíveis de analisar comparativamente as duas abordagens em 

estudo. As comparações são realizadas de forma a permitir identificar as diferenças 

significativas nas duas abordagens relativamente às 3 dimensões que definem o 

processo terapêutico. 

 

Instrumento 
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O instrumento utilizado neste estudo foi o “Psychotherapy Process Q-Sort 

(PQS)”, criado por E. Jones em 1985 e publicado em 1999.  

Segundo o original “Coding Manual of the Psychotherapy Process Q-set (PQS)”, 

apresentado no livro “Therapeutic Action” (p.317 – 320) escrito por Enrico Jones 

(2000), “a ambição do PQS é providenciar uma linguagem básica e uniforme, dos 

conceitos clínicos relevantes, para descrever e classificar o processo terapêutico 

através de 100 itens”. Estes itens foram seleccionados de centenas de itens que 

provieram de escalas de peritos e de diversos estudos-pilotos baseados em material de 

diversas formas de terapia. Essencialmente, os itens foram escolhidos de acordo com 2 

critérios: suficiente variância em diversas pessoas e horas terapêuticas; e 

preferencialmente baixa correlação entre os itens. Como resultado de um longo e 

exaustivo processo de evolução, surgiram os 100 itens definitivos (anexo A), ficando 

disponíveis para aplicação em estudos como o presente. 

O manual de codificação (Jones, 1985) apresenta instruções detalhadas para o 

Q-sorting, providenciando para cada Q-item e sua definição, exemplos operacionais, de 

forma a minimizar diferentes potenciais interpretações. Segundo Enrico Jones (2000), 

os 100 itens, dispostos em cartões, estão aproximadamente ligados, não a um conceito 

específico, mas sim a noções do processo terapêutico. 

O PQS é considerado um instrumento largamente neutro, não tendo preferência 

por algum tipo de teoria ou psicoterapia em particular. Permite representar uma ampla 

série de interacções terapêuticas. Tendo o seu foco em sessões terapêuticas inteiras, 

transcritas ou gravadas em vídeo, permite aos juízes uma oportunidade para captar 

aspectos de importância na comunicação do paciente ou do terapeuta. O seu objectivo 

geral é providenciar um significativo índice do processo terapêutico que pode ser usado 

em análises comparativas ou investigações sobre tributos pré e pós terapia. 

O “Psychotherapy Process Q-set” foi utilizado pelo autor em várias 

investigações, Jones e Pulos (1993) e Ablon e Jones (1998), servindo para que os 

peritos desenvolvessem protótipos de um tratamento ideal para cada uma das 

orientações terapêuticas em estudo. Em 2000, E. Jones, utilizou este instrumento para 
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a descrição e avaliação do processo terapêutico de diversos estudos de caso, 

relatados no seu livro “Therapeutic Action: a guide to psychoanalitic therapy”. 

Segundo Sirigatti (2004), investigações recentes em psicoterapia focaram a 

eficiência das intervenções terapêuticas e dos processos de mudança. O 

Psychotherapy Process Q-Sort de Enrico Jones contribuiu para estas investigações já 

que foi usado para descrever processos terapêuticos, avaliar relações entre processos 

e resultados e ainda, analisar a natureza dos processos de mudança ao longo do 

tempo.  

Este instrumento, do ponto de vista de Sirigatti (2004) identifica assuntos que 

têm lugar entre pacientes e terapeutas, ou seja, incide naquilo que o paciente e o 

terapeuta efectivamente fazem, sentem, pensam e querem, no decorrer do processo, 

no contexto de mudança. Este autor diz ainda que parece ser importante usar 

amplamente este instrumento, já que é designado para descrever empiricamente o 

processo terapêutico na sua complexidade e em termos clinicamente relevantes. Os 

itens são conceptualizados a um nível clínico significativo, e ligados tanto quanto 

possível, a comportamentos concretos que podem ser identificados na sessão 

terapêutica (Sirigatti, 2004).  

Também Kramer et al. (2005), utilizaram o PQS numa investigação que 

pretendia comparar os protótipos ideais de diferentes abordagens terapêuticas, 

encontrados através do PQS, com as práticas clínicas reais dos respectivos 

psicoterapeutas. Concluíram que os psicoterapeutas actuam de acordo com o que 

dizem ser típico da sua abordagem, no entanto, a aderência ao modelo não excluí o 

recurso a outras práticas valorizadas por outras perspectivas terapêuticas. Para além 

dos factores comuns, estas técnicas “importadas” de outros modelos indicam que o 

terapeuta demonstra uma certa maleabilidade nas suas intervenções, ajustando e 

adaptando a sua intervenção em função do contexto. Este estudo chama atenção para 

uma necessidade dual crescente entre a especificidade e a flexibilidade nas 

intervenções terapêuticas. 

Hauser (2005) refere que o Q-Sort, de Enrico Jones, foi uma contribuição muito 

importante para a área da clínica. O autor caracteriza o PQS como um instrumento de 
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grande relevância e conhecimento da informação técnica da psicoterapia. Refere ainda 

as discussões de Fonagy e Blatt para reforçar a mais-valia deste instrumento, já que 

estes autores evidenciaram a sua capacidade para capturar várias dimensões, e suas 

inter-relações, do mesmo indivíduo, transportando-nos à experiência pessoal e 

funcionamento num certo momento, além do conhecimento de como as pessoas 

mudam ao longo do tempo. Desta forma, Hauser (2005) atesta a importância do 

instrumento usado neste estudo, justificando com o facto das suas análises tanto 

poderem ser centradas na pessoa, como em distintas dimensões de grupos específicos 

de indivíduos. 

 

 

Os 100 itens do PQS são compostos por três dimensões diferentes: 

 

 Dimensão Paciente - Atitudes, Comportamento e Experiência do Paciente. 

 

 Dimensão Terapeuta - Atitudes e Acções do Psicoterapeuta. 

 

 Dimensão Díade / Relação Terapêutica – Aspectos que tentam captar a natureza da 

interacção da Díade, ou a atmosfera da sessão. 

 

De forma a exemplificar cada dimensão, apresenta-se de seguida um exemplo de 

cartões correspondentes. 

 

 

 
 

O paciente verbaliza sentimentos negativos (ex. crítica, hostilidade) em 

relação ao terapeuta. 

Cartão 1 
 

 

Figura 1 – Exemplo de um item relativo ao Paciente 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 

 

Andrea Margarida Colôa Dias Mendes Vaz 72 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

72 

 

Este item deveria ser colocado como Típico se o paciente verbaliza sentimentos 

de crítica, antipatia, inveja, raiva relativamente ao terapeuta (ex. o paciente repreende o 

terapeuta por este não lhe ter dado suficiente orientação durante a terapia). Por outro 

lado, deveria ser posicionado como Atípico se o paciente demonstrar sentimentos 

positivos e amigáveis em relação ao terapeuta (ex. agradecer-lhe o facto de o atender 

de uma forma tão cuidadosa). 

 
 

O terapeuta está distante, ausente. 

Cartão 9 
 

 

Figura 2 – Exemplo de um item relativo ao Terapeuta 

 

Este item deveria ser colocado numa posição de Típico se a atitude do terapeuta 

em relação ao paciente fosse fria, formal ou distante. Pelo contrário, deveria ser 

considerado para a posição de Atípico se o terapeuta fosse verdadeiramente 

responsivo e emocionalmente envolvido. 

 
 

Os objectivos do tratamento do paciente são discutidos  

Cartão 4  
 

 

Figura 3 – Exemplo de um item relativo à Interacção da Díade – Relação Terapêutica 

 

Este item deveria ser colocado como característico se na terapia for discutido o 

que o paciente deseja atingir como resultado da terapia, estes desejos podem referir a 

mudanças internas ou externas (ex. “eu comecei a terapia para ultrapassar a minha 

depressão”); ou pelo contrário, será colocado como não característico se não houver 

referências ou alusões feitas pelo terapeuta ou paciente dando conta das possíveis 

consequências da terapia. 
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Procedimento 

 

Os psicoterapeutas constituintes da nossa amostra foram contactados 

telefonicamente a fim de ser marcado um encontro para aplicação do instrumento, o 

que demoraria aproximadamente 50’. Este encontro decorreu nos consultórios dos 

mesmos ou nos gabinetes de atendimento da instituição onde leccionam. 

 

No primeiro contacto, foi exposto o objectivo do estudo e a garantia de 

confidencialidade e anonimato. Num segundo contacto foi apresentado a Declaração 

de Consentimento Informado (anexo B), para que o psicoterapeuta autorizasse a 

aplicação do instrumento PQS. Foram clarificadas todas as dúvidas, quer acerca do 

estudo, quer da participação, tanto no início como no decorrer da aplicação do PQS. 

Sendo aplicado individualmente, as instruções foram dadas após os primeiros 

esclarecimentos sobre o estudo. A aplicação do PQS foi realizada em dois momentos: 

 

1. Primeiro momento – O psicoterapeuta deverá ler o conteúdo de cada cartão (item) e 

posicioná-lo em 3 pilhas: a que corresponde à posição Típico, Indiferente ou não 

definido e Atípico; tendo em conta a sua prática nas sessões terapêuticas. No final, 

duas pilhas deveriam ter 33 cartões e a terceira 34, de forma a totalizar os 100 cartões 

do PQS. 

 
 

2. Segundo momento – Os cartões distribuídos em cada pilha vão ser recolocados numa 

escala de 1 (“Extremamente Atípico”) a 9 (“Extremamente Típico”), tripartida. Isto é, 

cada Psicoterapeuta pegará em uma das pilhas anteriores e fará nova triagem, 

seguindo os seguintes critérios:  

 

 Pilha dos cartões escolhidos como Atípicos – colocados de 1 a 3; 

 Pilha dos cartões Neutros ou Indiferentes – colocados de 4 a 6; 

 Pilha dos cartões Típicos – colocados de 7 a 9. 
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Deste modo, teríamos de cada pilha novos 3 montinhos. Há que ter em conta que 

qualquer uma das novas pilhas de cartões, seja em que posição for, deverá ter sempre 

o mesmo número de cartões (11), à excepção de uma, que terá sempre um a mais 

(12), visto serem 100 cartões (itens).  

De uma forma mais detalhada, a correspondência das posições dos cartões à 

escala de 1 a 9, pode definir-se da seguinte forma (Jones, 2000): 

 

1 Extremamente Atípico ou negativamente saliente 

2 Muito Atípico ou negativamente saliente 

3 Suficientemente Atípico ou negativamente saliente 

4 Um pouco Atípico ou negativamente saliente 

5 Relativamente Neutro ou Indiferente 

6 Um pouco Típico ou saliente 

7 Suficientemente Típico ou saliente 

8 Muito Típico ou saliente 

9 Extremamente Típico ou saliente 

 

Tabela 1 – Escala da disposição dos cartões segundo Jones (2000). 

 

Aquando da apresentação e análise dos resultados deste estudo, e tendo em 

consideração a instrução dada aos sujeitos constituintes da amostra, tomaremos em 

consideração apenas três níveis de apreciação correspondentes à seguinte escala: 

 

Escala  

(2º momento) 

Níveis  Médias 

1 a 3 Atípico Até 3,5 

4 a 6 Neutro 3,6 a 6,5 

7 a 9 Típico 6,6 a 9 
 

Tabela 2 – Escala da disposição dos cartões no presente estudo. 

 

As entrevistas decorreram de forma esperada. Os terapeutas colaboraram com 

entusiasmo, lendo o conteúdo de cada cartão e colocando-o na posição que mais se 
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adequava (Típico, Neutro ou Atípico), de acordo com a sua prática habitual nas 

sessões terapêuticas. Nos momentos de dúvida sobre o conteúdo de algum cartão, foi-

lhes fornecida a informação descritiva do cartão em causa, constante do manual.  

Quando à instrução dada sobre o número de cartões limite para cada 

“montinho”, foi alvo de alguma estranheza e dificuldade. Pois, claramente, do que nos 

foi possível observar em alguns terapeutas, os montes ficariam desiguais. 

Pareceu-nos que a escolha espontânea, de alguns terapeutas, seria mais a fuga 

da posição neutro, situando os cartões nas posições extremas, enquanto outros 

colocariam entre o neutro e a posição típico. Infelizmente a primeira escolha não foi 

considerada na apreciação dos dados, o que nos deixa para análise apenas as 

escolhas equilibradas pelos 3 níveis. 

A ideia da obrigatoriedade de distribuir os cartões em três “montinhos” 

equivalentes, no número dos cartões, prendia-se com a expectativa de que eles teriam 

mesmo que escolher aqueles que seriam os mais típicos e os menos típicos (atípicos), 

sendo que os restantes seriam equilibradamente colocados na posição “neutros”. 
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RESULTADOS 
 

 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos neste estudo, 

acompanhados da sua análise descritiva e estatística, à luz do problema previamente 

colocado e das questões levantadas para reflexão. 

Como variável em análise foi considerado o quadro teórico sobre o qual os 

psicoterapeutas assentam a sua prática nas sessões de psicoterapia, tendo como 

principal objectivo procurar a existência de diferenças significativas entre duas 

abordagens terapêuticas, a Psicoterapia Psicodinâmica e a Psicoterapia Cognitivo-

Comportamental, no que concerne ao Processo Terapêutico caracterizado pelas três 

dimensões anteriormente descritas.  

A análise dos resultados foi conduzida em três fases:  

 

 a  identificação dos descritores do processo terapêutico, isto é, dos 

cartões (Q-itens) mais e menos característicos de cada modalidade de 

tratamento;  

 a análise de diferenças no processo terapêutico de cada abordagem em 

causa;  

 a análise de conteúdo aos cartões onde se verificou a existência de 

diferenças significativas. 

 

Partindo de uma estatística não-paramétrica, foram analisados todos os cartões 

referentes às três dimensões que caracterizam o Processo Terapêutico, segundo o 

PQS de Enrico Jones. Para tal, utilizou-se um teste para duas amostras independentes, 

o Wilcoxon-Mann-Whitney, previsto para situações onde a distribuição normal não foi 

assegurada para todos os cartões e em que a amostra é pequena, como é o caso do 
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presente estudo (N=10). As médias de ordem revelam a posição em que cada 

abordagem colocou determinado cartão, em média. 

 

Identificação dos Descritores do Processo Terapêutico 

 

 Para identificar os descritores do Processo Terapêutico que mais fortemente 

caracterizavam cada tratamento, segundo a nossa amostra, foi calculada a média aos 

100 cartões de acordo com as posições em que os sujeitos da nossa amostra os 

tinham posicionado, tendo em conta a prática real nas suas sessões terapêuticas. 

Os cartões foram ordenados, tendo sido encontradas as médias de ordem para 

cada cartão pertencente a cada uma das dimensões consideradas para caracterizar o 

processo terapêutico. 

 

As médias de ordem encontradas para cada cartão, em ambas as abordagens, 

psicoterapia Psicodinâmica (PD) e psicoterapia Cognitivo-Comportamental (CC), na 

dimensão Paciente, encontram-se na Tabela 3.  

Cartão 
nº 

Conteúdo do Cartão PD CC 

 

1 
 

O paciente verbaliza sentimentos negativos (ex. crítica, hostilidade) em relação ao 
terapeuta. 

8,0 3,0 

 

4 
 

Os objectivos de tratamento do paciente são discutidos. 3,6 7,4 
 

5 
 

O paciente tem dificuldade em compreender os comentários do terapeuta. 
 

6,9 4,1 
 

7 
 

O paciente está ansioso ou tenso. 
 

5,9 5,1 
 

8 
 

O paciente está preocupado ou em conflito face à sua dependência do terapeuta. 
 

7,6 3,4 
 

10 
 

O paciente procura maior intimidade com o terapeuta. 
 

6,4 4,6 
 

13 
 

O paciente está animado ou entusiasmado. 
 

3,8 7,2 
 

14 
 

O paciente não se sente compreendido pelo terapeuta. 
 

8,0 3,0 
 

15 
 

O paciente não inicia tópicos; é passivo. 
 

4,8 6,2 
 

20 
 

O paciente é provocador, testa os limites da relação terapêutica. 
 

7,8 3,2 
 

25 
 

O paciente tem dificuldade em iniciar a sessão. 
 

4,6 6,4 
 

26 
 

O paciente experimenta desconforto ou perturbação (sofrimento) afectivo. 
 

4,8 6,2 
 

29 
 

O paciente fala em querer estar separado ou distante. 
 

7,3 3,7 
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32 
 

O paciente adquire uma nova compreensão ou insight. 
 

6,5 4,5 
 

33 
 

O paciente fala de sentimentos de estar próximo ou de precisar de alguém. 
 

7,3 3,7 
 

34 
 

O paciente culpa os outros ou forças externas pelas dificuldades. 
 

7,3 3,7 
 

41 
 

As aspirações ou ambições do paciente são tópicos de discussão. 
 

5,4 5,6 

 
 

42 
 

O paciente rejeita os comentários e observações do terapeuta. 
 

7,3 3,7 
 

44 
 

O paciente sente-se cauteloso ou desconfiado. 
 

5,5 5,5 
 

49 
 

O paciente experimenta sentimentos de ambivalência ou de conflito em relação ao 
terapeuta. 
 

8,0 3,0 

 

52 
 

O paciente confia no terapeuta para resolver os seus problemas. 
 

3,2 7,8 
 

53 
 

O paciente está preocupado com o que o terapeuta pensa de si. 
 

7,7 3,3 
 

54 
 

O paciente expressa-se de forma clara e organizada. 
 

4,2 6,8 
 

55 
 

O paciente transmite expectativas positivas sobre a terapia. 
 

4,2 6,8 
 

56 
 

O paciente discute experiências como se fossem distantes dos seus sentimentos. 
 

4,9 6,1 
 

58 
 

O paciente resiste a examinar pensamentos, reacções ou motivações relacionados 
com os problemas. 
 

5,1 5,9 

 

59 
 

O paciente sente-se inadequado e inferior. 
 

7,1 3,9 
 

60 
 

O paciente tem experiência catártica. 
 

5,9 5,1 
 

61 
 

O paciente sente-se envergonhado e embaraçado. 
 

5,2 5,8 
 

63 
 

As relações interpessoais do paciente são um tema dominante. 
 

6,6  4,4 
 

69 
 

Uma situação da vida actual ou recente do paciente é realçada na discussão. 
 

6,0 5,0 
 

70 
 

A luta do paciente é o controlo de sentimentos ou impulsos. 
 

4,6 6,4 
 

71 
 

O paciente é auto acusador, expressa vergonha ou culpa. 
 

6,7 4,3 
 

72 
 

O paciente compreende a natureza da terapia e o que é esperado. 
 

3,4 7,6 
 

73 
 

O paciente está comprometido com o trabalho terapêutico (confia no que está a ser 
feito). 
 

3,0 8,0 

 

78 
 

O paciente procura a aprovação, o afecto ou a simpatia do terapeuta. 6,7 4,3 
 

82 
 

O comportamento do paciente durante a sessão é reformulado pelo terapeuta de 
maneira não explicitamente reconhecida previamente. 
 

6,7 4,3 

 

83 
 

O paciente é exigente. 
 

6,0 5,0 
 

84 
 

O paciente expressa zanga ou sentimentos agressivos. 
 

8,0 3,0 
 

87 
 

O paciente é controlador. 
 

6,6 4,4 
 

88 
 

O paciente trás assuntos ou material significativo. 
 

5,6 5,4 
 

92 
 

Os sentimentos ou as percepções do paciente estão relacionados com 
comportamentos em situações do passado. 
  

5,6 5,4 
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94 
 

O paciente sente-se triste ou deprimido. 
 

6,5 4,5 
 

95 
 

O paciente sente-se ajudado. 
 

4,0 7,0 
 

97 
 

O paciente é introspectivo, explora prontamente os seus pensamentos e sentimentos 
internos. 
 

7,3 3,7 

 

Tabela 3 – Médias de Ordem para ambas as abordagens terapêuticas, referentes a cartões relacionados 

com o Paciente. 

 

Em média, e na dimensão Paciente, os psicoterapeutas inquiridos neste estudo 

consideraram como característicos (Típico) da abordagem Psicodinâmica 19 cartões, 

dos 45 existentes, nomeadamente: 1, 5, 8,14, 20, 29, 33, 34, 42, 49, 53, 59, 63, 71, 78, 

82, 84, 87 e 97.  

Para a Abordagem Cognitivo-Comportamental, foram posicionados como 

característicos (Típico) 8 cartões, dos 45 existentes: 4, 13, 52, 54, 55, 72, 73 e 95. 

O cartão 44 foi colocado, em ambas as abordagens terapêuticas, como 

“relativamente neutro ou indiferente”, exactamente com a mesma média.  

Os restantes cartões foram considerados não característicos (Atípicos) das 

abordagens em causa, ou neutros. 

 

Para a dimensão Terapeuta, as médias de ordem encontradas para cada cartão, 

em ambas as abordagens, psicoterapia Psicodinâmica (PD) e psicoterapia Cognitivo-

Comportamental (CC), encontram-se na Tabela 4. 

 

 

Cartão 
nº 

Conteúdo do Cartão PD CC 

 

2 
 

O terapeuta dirige a atenção para o comportamento não verbal do paciente, por ex. 
postura corporal, gestos. 

4,9 6,1 

 

3 
 

As observações do terapeuta têm o objectivo de facilitar o discurso do paciente. 

 

4,5 6,5 
 

6 
 

O terapeuta é sensível aos sentimentos do paciente, está em sintonia com o paciente; 
é empático. 

6,0 5,0 

 

9 
 

O terapeuta está distante, ausente. 

 

4,5 6,5 
 

17 
 

O terapeuta exerce controlo activo sobre a interacção (ex. estruturando e/ou 
introduzindo novos tópicos). 

 

3,0 8,0 

 

18 
 

O terapeuta transmite aceitação sem fazer julgamentos. 

 

4,6 6,4 
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21 
 

O terapeuta auto-revela-se. 

 

5,0 6,0 
 

22 
 

O terapeuta foca-se nos sentimentos de culpa do paciente. 

 

6,0 5,0 
 

27 
 

O terapeuta dá conselhos e orientações específicos. 

 

3,0 8,0 
 

28 
 

O terapeuta percebe o processo terapêutico com acuidade. 

 

3,8 7,2 
 

31 
 

O terapeuta pede mais informação ou elaboração. 

 

4,4 6,6 
 

36 
 

O terapeuta identifica o uso de manobras defensivas por parte do paciente, ex. 
denegação, negação. 

 

8,0 3,0 

 

37 
 

O terapeuta comporta-se de uma forma didáctica. 

 

3,3 7,7 
 

40 
 

O terapeuta faz interpretações referindo pessoas actuais na vida do paciente. 

 

7,8 3,2 
 

45 
 

O terapeuta adopta uma atitude de suporte. 

 

5,3 5,7 
 

46 
 

O terapeuta comunica com o paciente num estilo claro e coerente. 

 

5,0 6,0 
 

47 
 

Quando a interacção com o paciente é difícil, o terapeuta adapta-se num esforço para 
melhorar a relação. 
 

4,0 7,0 

 

48 
 

O terapeuta encoraja a independência de acção ou de opinião do paciente. 

 

4,1 6,9 
 

50 
 

O terapeuta alarga a sua atenção para os sentimentos considerados pelo paciente 
como inaceitáveis (ex. raiva, inveja ou excitação). 
 

7,8 3,2 

 

51 
 

O terapeuta é condescendente ou paternalista com o paciente. 
 

 

5,1 5,9 

 

57 
 

O terapeuta explica o racional que suporta a sua abordagem ou técnica de tratamento. 
 

3,0 8,0 
 

62 
 

O terapeuta identifica um tema recorrente na experiência ou conduta do paciente.  
 

5,6 5,4 
 

65 
 

O terapeuta clarifica, reafirma ou reformula a comunicação do paciente. 
 

6,1 4,9 
 

66 
 

O terapeuta é directamente securizante. 
 

3,5 7,5 
 

67 
 

O terapeuta interpreta defesas ou desejos inconscientes, sentimentos ou ideias. 
 

8,0 3,0 
 

76 
 

O terapeuta sugere que o paciente aceite a responsabilidade dos seus problemas. 
 

4,7 6,3 
 

77 
 

O terapeuta tem falta de tacto. 5,5 5,5 
 

79 
 

O terapeuta comenta as mudanças no humor e nos afectos do paciente. 4,9 6,1 
 

80 
 

O terapeuta apresenta uma experiência ou acontecimento numa perspectiva diferente. 
 

5,8 5,2 
 

81 
 

O terapeuta enfatiza os sentimentos do paciente de modo a ajudá-lo a experienciá-los 
de forma mais profunda. 
 

5,8 5,2 

 

85 
 

O terapeuta encoraja o paciente a tentar novas formas de se comportar com os outros. 
 

3,2 7,8 
 

86 
 

O terapeuta é confiante e seguro de si. 
 

4,8 6,2 
 

89 
 

O terapeuta actua para fortalecer defesas. 
 

3,9 7,1 
 

93 
 

O terapeuta é neutro. 
 

4,6 6,4 
 

99 
 

O terapeuta desafia a visão do paciente. 
 

5,0 6,0 
 

100 
 

O terapeuta estabelece ligações entre a relação terapêutica e outras relações. 
 

7,8 3,2 
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Tabela 4 – Médias de Ordem para ambas as abordagens terapêuticas, referentes a cartões relacionados com o 

Terapeuta. 

Na dimensão Terapeuta, em média, os psicoterapeutas do presente estudo, 

colocaram na posição considerada como característica (Típico) 5 cartões na 

abordagem Psicodinâmica e 11 cartões na abordagem Cognitivo-Comportamental, dos 

37 cartões existentes para esta dimensão. Assim temos: 

PD - 5 cartões, nomeadamente: 36, 40, 50, 67 e 100; 

CC – 11 cartões, nomeadamente: 17, 27, 28, 31, 37, 47, 48, 57, 66, 85 e 89. 

O cartão 77 foi colocado, em ambas as abordagens terapêuticas, como 

“relativamente neutro ou indiferente”, exactamente com a mesma média.  

Os restantes cartões foram considerados não característicos (Atípicos) das 

abordagens em causa, ou neutros. 

 

As médias de ordem encontradas para cada cartão, em ambas as abordagens, 

psicoterapia Psicodinâmica (PD) e psicoterapia Cognitivo-Comportamental (CC), na 

dimensão Interacção da Díade / Relação Terapêutica, encontram-se na Tabela 5. 

Cartão 
nº 

Conteúdo do Cartão PD CC 

 

11 
 

Os sentimentos e as experiencias sexuais são discutidos. 
 

7,3 3,7 
 

12 
 

Ocorrem silêncios durante a sessão. 7,1 3,9 
 

16 
 

Discutem-se funções do corpo, sintomas físicos ou a saúde. 
 

3,9 7,1 
 

19 
 

Existe uma qualidade erótica na relação terapêutica. 
 

6,5 4,5 
 

23 
 

O diálogo tem um foco específico. 
 

3,1 7,9 
 

24 
 

Os conflitos emocionais do próprio terapeuta intrometem-se na relação terapêutica. 
 

5,7 5,3 
 

30 
 

A discussão centra-se em temas cognitivos, isto é, sobre ideias ou crenças. 
 

3,0 8,0 
 

35 
 

A auto-imagem é um foco de discussão. 
 

5,7 5,3 
 

38 
 

Há discussão de actividades específicas ou tarefas para o paciente tentar fora da 
sessão. 
 

3,0 8,0 

 

39 
 

Há uma qualidade competitiva na relação. 
 

8,0 3,0 
 

64 
 

O amor ou as relações amorosas são um assunto de discussão. 
 
 

7,5 3,5 

 

68 
 

Os significados reais vs. significados fantasiados de experiências são diferenciados 
activamente. 
 

6,3 4,7 

  

O humor é usado. 5,9 5,1 
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74  
 

 

75 
 

Interrupções intervalos no tratamento ou o fim da terapia, são discutidos. 
 

4,8 6,2 
 

90 
 

Os sonhos ou fantasias do paciente são discutidos. 
 

7,8 3,2 
 

91 
 

As memórias ou reconstruções da infância, meninice e puerícia são assuntos de 
discussão. 
 
 

7,4 3,6 

 

96 
 

Há discussão sobre a marcação das sessões ou honorários. 
 
 

5,0 6,0 

 

98 
 

A relação terapêutica é um assunto de discussão. 
 
 

6,3 4,7 

 

Tabela 5 – Médias de Ordem para ambas as abordagens terapêuticas, referentes a cartões relacionados 

com a Interacção da Díade / Relação Terapeutica. 

 

Em média, e na dimensão Interacção da Díade/ Relação Terapêutica, os 

psicoterapeutas inquiridos neste estudo consideraram como característicos (Típicos) da 

abordagem Psicodinâmica 6 cartões, dos 18 existentes para esta dimensão, 

nomeadamente: 11, 12, 39, 64, 90 e 91. 

Para a Abordagem Cognitivo-Comportamental, foram posicionados como 

característicos (Típico) 4 cartões, dos 18 considerados nesta dimensão: 16, 23, 30 e 

38. 

Posto isto, apresentam-se as tabelas onde se encontram identificados os cartões 

mais característicos e menos característicos para cada modalidade de tratamento. As 

médias de ordem encontradas variaram entre o valor mais elevado de 8,0 e o valor 

mais baixo de 3,0.  

 

Descritores do Processo Terapêutico na Abordagem Psicodinâmica 

 Dos 100 cartões constituintes do PQS, 30 foram considerados pelos 

psicoterapeutas da nossa amostra como Típicos do processo terapêutico 

psicodinâmico (tabela 6). 
 

Processo Terapêutico da Abordagem Psicodinâmica – PD 

 
 

Os mais Característicos – Típicos 
 

 

Conteúdo dos Cartões – Paciente 

 

 

Médias 
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1.O paciente verbaliza sentimentos negativos (ex. crítica, hostilidade) em relação ao terapeuta. 8,0 
 

14. O paciente não se sente compreendido pelo terapeuta. 
 

8,0 
 

49. O paciente experimenta sentimentos de ambivalência ou de conflito em relação ao 
terapeuta. 
 

8,0 

 

84. O paciente expressa zanga ou sentimentos agressivos. 
 

8,0 
 

20. O paciente é provocador, testa os limites da relação terapêutica. 
 

7,8 
 

53. O paciente está preocupado com o que o terapeuta pensa de si. 
 

7,7 
 

8. O paciente está preocupado ou em conflito face à sua dependência do terapeuta. 
 

7,6 
 

29. O paciente fala em querer estar separado ou distante. 
 

7,3 
 

33. O paciente fala de sentimentos de estar próximo ou de precisar de alguém. 
 

7,3 
 

34. O paciente culpa os outros ou forças externas pelas dificuldades. 
 

7,3 
 

42. O paciente rejeita os comentários e observações do terapeuta. 
 

7,3 
 

97. O paciente é introspectivo, explora prontamente os seus pensamentos e sentimentos 
internos. 
 

7,3 

 

59. O paciente sente-se inadequado e inferior. 
 

7,1 
 

5. O paciente tem dificuldade em compreender os comentários do terapeuta. 
 

6,9 
 

71. O paciente é auto acusador, expressa vergonha ou culpa. 
 

6,7 
 

78. O paciente procura a aprovação, o afecto ou a simpatia do terapeuta. 

 

6,7 
 

82. O comportamento do paciente durante a sessão é reformulado pelo terapeuta de maneira 
não explicitamente reconhecida previamente. 
 

6,7 

 

63. As relações interpessoais do paciente são um tema dominante. 
 

6,6  
 

87. O paciente é controlador. 
 

6,6 
 

Conteúdo dos Cartões – Terapeuta 

 

 

Médias 
 

36. O terapeuta identifica o uso de manobras defensivas por parte do paciente, ex. denegação, 
negação. 

 

8,0 

 

67. O terapeuta interpreta defesas ou desejos inconscientes, sentimentos ou ideias. 
 

8,0 
 

40. O terapeuta faz interpretações referindo pessoas actuais na vida do paciente. 

 

7,8 
 

50. O terapeuta alarga a sua atenção para os sentimentos considerados pelo paciente como 
inaceitáveis (ex. raiva, inveja ou excitação). 
 

7,8 

 

100. O terapeuta estabelece ligações entre a relação terapêutica e outras relações. 
 

7,8 
 

Conteúdo dos Cartões – Interacção da Díade / Relação Terapêutica 

 

 

Médias 
 

39. Há uma qualidade competitiva na relação. 
 

8,0 
 

90. Os sonhos ou fantasias do paciente são discutidos. 
 

7,8 
 

64. O amor ou as relações amorosas são um assunto de discussão. 
 
 

7,5 
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91. As memórias ou reconstruções da infância, meninice e puerícia são assuntos de discussão. 
 
 

7,4 

 

11. Os sentimentos e as experiencias sexuais são discutidos. 
 

7,3 
 

12. Ocorrem silêncios durante a sessão. 

 

7,1 
 
 

Os menos Característicos – Atípicos 
 

 

Conteúdo dos Cartões – Paciente 

 

 

Médias 
 

73. O paciente está comprometido com o trabalho terapêutico (confia no que está a ser feito). 
 

3,0 
 

52. O paciente confia no terapeuta para resolver os seus problemas. 
 

3,2 
 

72. O paciente compreende a natureza da terapia e o que é esperado. 
 

3,4 
 

Conteúdo dos Cartões – Terapeuta 

 

 

Médias 
 

17. O terapeuta exerce controlo activo sobre a interacção (ex. estruturando e/ou introduzindo 
novos tópicos). 

 

3,0 

 

27. O terapeuta dá conselhos e orientações específicos. 

 

3,0 
 

57. O terapeuta explica o racional que suporta a sua abordagem ou técnica de tratamento. 
 

3,0 
 

85. O terapeuta encoraja o paciente a tentar novas formas de se comportar com os outros. 
 

3,2 
 

37. O terapeuta comporta-se de uma forma didáctica. 

 

3,3 
 

66. O terapeuta é directamente securizante. 
 

3,5 

 
 

 

Conteúdo dos Cartões – Interacção da Díade / Relação Terapêutica  

 

 

Médias 
 

30. A discussão centra-se em temas cognitivos, isto é, sobre ideias ou crenças. 
 

3,0 
 

38. Há discussão de actividades específicas ou tarefas para o paciente tentar fora da sessão. 
 

3,0 
 

23. O diálogo tem um foco específico. 
 

3,1 
 

Tabela 6 – Cartões (Q-itens) mais e menos característicos para descrever o Processo Terapêutico da 

abordagem Psicodinâmica, segundo a amostra do presente estudo. 

 

 Para os psicoterapeutas abordados neste estudo, a Psicoterapia Psicodinâmica 

caracteriza-se por apresentar uma qualidade competitiva na relação; por discutir 

sonhos e fantasias do paciente, o amor e as relações amorosas, as memórias ou 

reconstruções da infância, meninice ou puerícia, e os sentimentos e experiências 

sexuais do paciente. Considera-se característico a ocorrência de silêncios durante a 

sessão deste processo terapêutico.  
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Geralmente, os pacientes verbalizam sentimentos negativos em relação ao 

terapeuta, expressarem zanga ou sentimentos agressivos, experimentam sentimentos 

de ambivalência ou de conflito em relação ao terapeuta e não se sentem 

compreendidos por ele. São provocadores, testando os limites da relação; estão 

preocupados com o que o terapeuta pensa deles ou com a dependência que podem 

desenvolver do terapeuta. Também é característico os pacientes falarem em querer 

estar separados ou distantes do terapeuta por um tempo, bem como em querer estar 

próximo ou de precisar de alguém. Alguns pacientes culpam os outros ou forças 

externas pelas dificuldades que experimentam; rejeitam os comentários e observações 

do terapeuta. O paciente no tratamento psicodinâmico é introspectivo, explorando 

prontamente os seus pensamentos e sentimentos internos. O paciente sente-se 

inadequado e inferior. Por vezes, o paciente tem dificuldade em compreender os 

comentários do terapeuta; é auto-acusador, expressando vergonha ou culpa; procura a 

aprovação, o afecto ou a simpatia do terapeuta. No tratamento psicodinâmico o 

comportamento do paciente durante a sessão é reformulado pelo terapeuta de maneira 

não explicitamente reconhecida previamente. As relações interpessoais do paciente 

são um tema dominante e, por vezes, o paciente é controlador. 

Quanto ao Terapeuta, nesta abordagem, é típico identificar o uso de manobras 

defensivas por parte do paciente; interpretar defesas ou desejos inconsciente, 

sentimentos ou ideias. Faz também interpretações referindo pessoas actuais na vida do 

paciente; alarga a sua atenção para os sentimentos considerados pelo paciente como 

inaceitáveis, como por exemplo a raiva ou inveja, e estabelece ligações entre a relação 

terapêutica e outras relações. 

Todos estes descritores característicos da abordagem Psicodinâmica, foram 

considerados pelos terapeutas cognitivo-comportamentais, deste estudo, como sendo 

atípicos ou neutros na sua abordagem terapêutica. 

Ainda na abordagem Psicodinâmica foram identificados, pelos psicoterapeutas 

da nossa amostra, um conjunto de aspectos considerados não característicos que 

passamos a descrever.  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 

 

Andrea Margarida Colôa Dias Mendes Vaz 86 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

86 

Neste tipo de tratamento não é característico, na relação terapêutica (interacção 

da díade), a discussão centrar-se em temas cognitivos (crenças ou crenças), ou em 

actividades ou tarefas para o paciente tentar fora da sessão. Também não é habitual o 

diálogo ter um foco específico.  

O paciente nem sempre está comprometido com o trabalho terapêutico, pode 

apresentar-se algo ambivalente sobre a terapia, ou sem vontade para tolerar os 

incómodos emocionais que a terapia poderá transmitir; nem sempre parece confiar, 

explicitamente ou implicitamente, no terapeuta para lhe resolver os seus problemas; e 

pode não compreender muito bem o seu papel ou o que é esperado na terapia. 

Em relação ao Terapeuta, não foi considerado característico da abordagem 

psicodinâmica, na nossa amostra, o controle activo sobre a interacção, isto é, as 

intervenções do terapeuta não são frequentes, deixando liberdade ao paciente para 

introduzir tópicos de maior interesse para si apenas intervindo para ajudar a seguir o 

raciocínio; o dar conselhos e orientações específicas; ou explicar o racional que 

suporta a sua intervenção terapêutica. O terapeuta psicodinâmico não encoraja o 

paciente a tentar novas formas de se comportar com os outros; não se comporta de 

forma didáctica; nem é directamente securizante, isto é, não tenta directamente aliviar 

a ansiedade do paciente e instigar a esperança de que os problemas vão melhorar. 

 

Descritores do Processo Terapêutico na Abordagem Cognitivo-Comportamental 

 Dos 100 cartões constituintes do PQS, 23 foram considerados pelos 

psicoterapeutas da nossa amostra como Típicos do processo terapêutico cognitivo-

comportamental (tabela 7). 
 

Processo Terapêutico da Abordagem Cognitivo-Comportamental – CC 

 
 

Os mais Característicos – Típicos 
 
 

 

Conteúdo dos Cartões – Paciente 

 

 

Médias 
 

73. O paciente está comprometido com o trabalho terapêutico (confia no que está a ser feito). 
 

8,0 
 

52. O paciente confia no terapeuta para resolver os seus problemas. 7.8 
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72. O paciente compreende a natureza da terapia e o que é esperado. 
 

7.6 
 

4.Os objectivos de tratamento do paciente são discutidos. 

 

7.4 
 

13. O paciente está animado ou entusiasmado. 
 

7.2 
 

95.O paciente sente-se ajudado. 
 

7,0 
 

54. O paciente expressa-se de forma clara e organizada. 
 

6.8 
 

55. O paciente transmite expectativas positivas sobre a terapia. 
 

6.8 
 

Conteúdo dos Cartões – Terapeuta 

 

 

Médias 
 

17. O terapeuta exerce controlo activo sobre a interacção (ex. estruturando e/ou introduzindo 
novos tópicos). 

 

8,0 

 

27. O terapeuta dá conselhos e orientações específicos. 

 

8,0 
 

57. O terapeuta explica o racional que suporta a sua abordagem ou técnica de tratamento. 
 

8,0 
 

85. O terapeuta encoraja o paciente a tentar novas formas de se comportar com os outros. 
 

7,8 
 

37. O terapeuta comporta-se de uma forma didáctica. 

 

7,7 
 

66. O terapeuta é directamente securizante. 
 

7,5 
 

28. O terapeuta percebe o processo terapêutico com acuidade. 

 

7,2 
 

89. O terapeuta actua para fortalecer defesas. 
 

7,1 
 

47. Quando a interacção com o paciente é difícil, o terapeuta adapta-se num esforço para 
melhorar a relação. 
 

7,0 

 

48. O terapeuta encoraja a independência de acção ou de opinião do paciente. 

 

6,9 
 

31. O terapeuta pede mais informação ou elaboração. 

 

6,6 
 

Conteúdo dos Cartões – Interacção da Díade / Relação Terapêutica 

 

 

Médias 
 

30. A discussão centra-se em temas cognitivos, isto é, sobre ideias ou crenças. 
 

8,0 
 

38. Há discussão de actividades específicas ou tarefas para o paciente tentar fora da sessão. 
 

8,0 
 

23. O diálogo tem um foco específico. 
 

7,9 
 

16. Discutem-se funções do corpo, sintomas físicos ou a saúde. 
 

7,1 

 

Os menos Característicos – Atípicos 
 

 

Conteúdo dos Cartões – Paciente 

 

 

Médias 
 

1.O paciente verbaliza sentimentos negativos (ex. crítica, hostilidade) em relação ao terapeuta. 3,0 
 

14. O paciente não se sente compreendido pelo terapeuta. 
 

3,0 
 

49.O paciente experimenta sentimentos de ambivalência ou de conflito em relação ao terapeuta. 
 

3,0 
 

84. O paciente expressa zanga ou sentimentos agressivos. 
 

3,0 
 

20. O paciente é provocador, testa os limites da relação terapêutica. 
 

3,2 
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53. O paciente está preocupado com o que o terapeuta pensa de si. 
 

3,3 
 

8. O paciente está preocupado ou em conflito face à sua dependência do terapeuta. 
 

3,4 
 

Conteúdo dos Cartões – Terapeuta 

 

 

Médias 
 

36. O terapeuta identifica o uso de manobras defensivas por parte do paciente, ex. denegação, 
negação. 

 

3,0 

 

67. O terapeuta interpreta defesas ou desejos inconscientes, sentimentos ou ideias. 
 

3,0 
 

40. O terapeuta faz interpretações referindo pessoas actuais na vida do paciente. 

 

3,2 
 

50. O terapeuta alarga a sua atenção para os sentimentos considerados pelo paciente como 
inaceitáveis (ex. raiva, inveja ou excitação). 
 

3,2 

 

100. O terapeuta estabelece ligações entre a relação terapêutica e outras relações. 
 

3,2 
 

Conteúdo dos Cartões – Interacção da Díade / Relação Terapêutica  

 

 

Médias 
 

39. Há uma qualidade competitiva na relação. 
 

3,0 
 

90. Os sonhos ou fantasias do paciente são discutidos. 
 

3,2 
 

64. O amor ou as relações amorosas são um assunto de discussão. 
 

3,5 
 

Tabela 7 – Cartões (Q-itens) mais e menos característicos para descrever o Processo Terapêutico da 

abordagem Cognitivo-Comportamental, segundo a amostra do presente estudo. 

 

 Para os psicoterapeutas abordados neste estudo, a Psicoterapia cognitivo-

comportamental caracteriza-se por apresentar um diálogo com um foco específico. 

Frequentemente a discussão centra-se em temas cognitivos (ideais ou crenças). Há 

também lugar a discutir actividades específicas ou tarefas para o paciente tentar fora 

da sessão; as funções do corpo, sintomas físicos ou a saúde. 

Contrariamente à abordagem psicodinâmica, os psicoterapeutas cognitivo-

comportamentais do nosso estudo referiram, com base na sua pratica real, que a maior 

parte dos seus pacientes está comprometido com o trabalho terapêutico; confiam, 

explicitamente ou implicitamente, no terapeuta para lhe resolver os seus problemas; e 

compreendem bem o seu papel ou o que é esperado na terapia. Os objectivos da 

terapia são discutidos com o paciente. De um modo geral, o paciente está animado ou 

entusiasmado, sente-se ajudado, expressa-se de uma forma clara e organizada e 

transmite expectativas positivas sobre a terapia. 

O terapeuta na psicoterapia cognitivo-comportamental, foi descrito como alguém 

que exerce controlo activo sobre a interacção, estruturando e/ou introduzindo novos 
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tópicos. É típico desta abordagem, segundo a nossa amostra, o terapeuta dar 

conselhos e orientações específicas; explicar o racional que está por trás da 

abordagem ou técnica de tratamento; encorajar o paciente a tentar novas formas de se 

comportar com os outros; comportar-se de uma forma didáctica; ser directamente 

securizante; perceber o processo terapêutico com acuidade; e actuar para fortalecer 

defesas. Quando a interacção com um paciente é difícil, o terapeuta, na abordagem 

cognitivo-comportamental, adapta-se num esforço para melhorar a relação. O terapeuta 

encoraja a independência de acção ou de opinião do paciente e pede mais informação 

ou elaboração, sempre que necessário. 

Tal como vimos anteriormente no processo terapêutico psicodinâmico, todos os 

descritores do processo terapêutico cognitivo-comportamental considerados como 

típicos dessa abordagem foram considerados atípicos ou neutros para a abordagem 

Psicodinâmica. 

Quanto às características atípicas da abordagem terapêutica cognitivo-

comportamental, mais uma vez em contraposição à perspectiva psicodinâmica, temos 

a não existência de uma relação competitiva na relação; a não discussão dos sonhos 

ou fantasias do paciente, nem do amor ou das relações amorosas. 

O paciente não verbaliza sentimentos negativos em relação ao terapeuta; sente-

se compreendido pelo terapeuta; não experimenta sentimentos de ambivalência ou de 

conflito em relação ao terapeuta, nem expressa zanga ou sentimentos agressivos. Na 

abordagem cognitivo-comportamental, o paciente não é provocador, nem testa os 

limites da relação terapêutica; não está preocupado com o que o terapeuta pensa de si 

e também não se preocupa nem entra em conflito face à sua dependência do 

terapeuta. 

Quanto ao terapeuta, na abordagem cognitivo-comportamental, não identifica o 

uso de manobras defensivas por parte do paciente; não interpreta defesas ou desejos 

inconscientes, sentimentos ou ideias; não faz interpretações referindo pessoas actuais 

da vida do paciente; não alarga a sua atenção para os sentimentos considerados pelo 

paciente como inaceitáveis (ex. raiva, inveja ou excitação); e também não estabelece 

ligações entre a relação terapêutica e outras relações. 
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Análise de Diferenças Significativas entre as Duas Abordagens Terapêuticas 

 

Para verificar a existência de diferenças significativas, no processo terapêutico 

das duas abordagens, foi usado o teste estatístico Wilcoxon-Mann-Whitney, como 

referido anteriormente.  

 

Este revelou a existência de diferenças significativas (p≤0,05) em 27 cartões 

dos 100 representativos do Processo Terapêutico, nas suas 3 dimensões, como mostra 

a Tabela 5.1.; 5.2. e 5.3.. 

 

Cartão 
nº 

 PD CC p 
value* 

  

Dimensão Paciente – 10 Cartões 

 

   

 

1 
 

O paciente verbaliza sentimentos negativos (ex. crítica, hostilidade) 
em relação ao terapeuta. 
 

8,0 3,0 0,008 

 

8 
 

O paciente está preocupado ou em conflito face à sua dependência 
do terapeuta. 
 

7,6 3,4 0,032 

 

14 
 

O paciente não se sente compreendido pelo terapeuta. 
 

8,0 3,0 0,008 
 

20 
 

O paciente é provocador, testa os limites da relação terapêutica. 
 

7,8 3,2 0,016 
 

49 
 

O paciente experimenta sentimentos de ambivalência ou de conflito 
em relação ao terapeuta. 
 

8,0 3,0 0,008 

 

52 
 

O paciente confia no terapeuta para resolver os seus problemas. 
 

3,2 7,8 0,016 
 

53 
 

O paciente está preocupado com o que o terapeuta pensa de si. 
 

7,7 3,3 0,016 
 

72 
 

O paciente compreende a natureza da terapia e o que é esperado. 
 

3,4 7,6 0,032 
 

73 
 

O paciente está comprometido com o trabalho terapêutico (confia no 
que está a ser feito). 
 

3,0 8,0 0,008 

 

84 
 

O paciente expressa zanga ou sentimentos agressivos. 
 

8,0 3,0 0,008 

*p≤0,05 
Tabela 8 – Resultado do Teste Wilcoxon-Mann Whitney nos cartões em que se verificaram diferenças significativas 

em ambas as abordagens, para a Dimensão Paciente, e com um nível de significância de p≤0,05. 

 

 Tomando em consideração um nível de significância p≤0,05, verificámos que 10 

cartões apresentam diferenças significativas entre as duas abordagens terapêuticas, 

na dimensão Paciente. 
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Desses dez cartões, podemos verificar pelas médias de ordem, superiores a 7,5, 

que sete cartões foram identificados como sendo típicos da abordagem Psicodinâmica, 

enquanto os restantes três foram identificados como típicos da abordagem 

Cognitivo-Comportamental.  

As médias nestes cartões registaram-se entre os 7,6 e os 8, correspondentes às 

posições “Suficientemente Típico ou Saliente” (posição 7) e “Muito Típico ou Saliente” 

(posição 8). 

 

 

Cartão 
nº 

 PD CC p 
value* 

  

Dimensão Terapeuta – 11 Cartões 

 

   

 

17 
 

O terapeuta exerce controlo activo sobre a interacção (ex. 
estruturando e/ou introduzindo novos tópicos). 

 

3,0 8,0 0,008 

 

27 
 

O terapeuta dá conselhos e orientações específicos. 

 

3,0 8,0 0,008 
 

36 
 

O terapeuta identifica o uso de manobras defensivas por parte do 
paciente, ex. denegação, negação. 

 

8,0 3,0 0,008 

 

37 
 

O terapeuta comporta-se de uma forma didáctica. 

 

3,3 7,7 0,016 
 

40 
 

O terapeuta faz interpretações referindo pessoas actuais na vida do 
paciente. 

 

7,8 3,2 0,016 

 

50 
 

O terapeuta alarga a sua atenção para os sentimentos considerados 
pelo paciente como inaceitáveis (ex. raiva, inveja ou excitação). 
 

7,8 3,2 0,016 

 

57 
 

O terapeuta explica o racional que suporta a sua abordagem ou 
técnica de tratamento. 
 

3,0 8,0 0,008 

 

66 
 

O terapeuta é directamente securizante. 
 

3,5 7,5 0,032 
 

67 
 

O terapeuta interpreta defesas ou desejos inconscientes, 
sentimentos ou ideias. 
 

8,0 3,0 0,008 

 

85 
 

O terapeuta encoraja o paciente a tentar novas formas de se 
comportar com os outros. 
 

3,2 7,8 0,016 

 

100 
 

O terapeuta estabelece ligações entre a relação terapêutica e outras 
relações. 
 

7,8 3,2 0,016 

*p≤0,05 
Tabela 9. – Resultado do Teste Wilcoxon-Mann Whitney nos cartões em que se verificaram diferenças significativas 

em ambas as abordagens, para a Dimensão Terapeuta, e com um nível de significância de p≤0,05. 
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 Observando a tabela, verifica-se a existência de diferenças significativas, entre 

as duas abordagens, em 11 cartões, para um nível de significância p≤0,05, e na 

dimensão Terapeuta. 

Nesses onze cartões, obtiveram-se médias de ordem superiores a 7,5, o que 

leva a identificar cinco cartões como sendo típicos da abordagem Psicodinâmica, 

enquanto os restantes seis foram identificados como típicos da abordagem 

Cognitivo-Comportamental.  

As médias nestes cartões registaram-se entre os 7,5 e os 8, correspondentes às 

posições “Suficientemente Típico ou Saliente” (posição 7) e “Muito Típico ou Saliente” 

(posição 8). 

Cartão 
nº 

 PD CC p 
value* 

  
Dimensão Interacção da Díade / Relação 

Terapêutica – 6 Cartões 
 

   

 

23 
 

O diálogo tem um foco específico. 
 

3,1 7,9 0,008 
 

30 
 

A discussão centra-se em temas cognitivos, isto é, sobre ideias ou 
crenças. 
 

3,0 8,0 0,008 

 

38 
 

Há discussão de actividades específicas ou  tarefas para o paciente 
tentar fora da sessão. 
 

3,0 8,0 0,008 

 

39 
 

Há uma qualidade competitiva na relação. 
 

8,0 3,0 0,008 
 

64 
 

O amor ou as relações amorosas são um assunto de discussão. 
 
 

7,5 3,5 0,032 

 

90 
 

Os sonhos ou fantasias do paciente são discutidos. 
 

7,8 3,2 0,016 

*p≤0,05 
Tabela 10 – Resultado do Teste Wilcoxon-Mann Whitney nos cartões em que se verificaram diferenças significativas 

em ambas as abordagens, para a Dimensão Interacção da Díade / Relação Terapêutica, e com um nível de 

significância de p≤0,05. 

 

Tendo em conta um nível de significância p≤0,05, verificámos que 6 cartões 

apresentam diferenças significativas entre as duas abordagens terapêuticas, na 

dimensão Interacção da Díade /Relação Terapêutica. 

Desses seis cartões, podemos verificar pelas médias de ordem, superiores a 

7,5, que três cartões foram identificados como sendo típicos da abordagem 
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Psicodinâmica, enquanto os restantes três foram identificados como típicos da 

abordagem Cognitivo-Comportamental.  

As médias nestes cartões registaram-se entre os 7,5 e os 8, correspondentes às 

posições “Suficientemente Típico ou Saliente” (posição 7) e “Muito Típico ou Saliente” 

(posição 8). 

 
 

 
Análise de Conteúdo dos Cartões que Revelaram Diferenças Significativas para a 

Dimensão Paciente 
 

 

 
O paciente verbaliza sentimentos negativos (ex. critica, hostilidade) em relação 
ao terapeuta. 

 
 

1 
 

Este cartão deveria ser colocado como Típico se o paciente verbaliza 

sentimentos de crítica, antipatia, inveja, raiva relativamente ao terapeuta (ex. o paciente 

repreende o terapeuta por este não lhe ter dado suficiente orientação durante a 

terapia). Caso contrário, deveria ser posicionado como Atípico, isto é, o paciente 

demonstraria sentimentos positivos e amigáveis em relação ao terapeuta (ex. 

agradecer-lhe o facto de o atender de uma forma tão cuidadosa). 

 

Na amostra do presente estudo, este cartão foi considerado muito característico 

(Muito Típico ou saliente) na abordagem Psicodinâmica (8,0) e não característico 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente) na abordagem Cognitivo-

Comportamental (3,0). 

 

 

 
O paciente está preocupado ou em conflito face à sua dependência do 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 

 

Andrea Margarida Colôa Dias Mendes Vaz 94 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

94 

terapeuta. 
 
 
 

8 

 
 Este cartão deveria ser colocado na posição Típico se o paciente parecer 

consternado ou desconfortável com a dependência do terapeuta, por exemplo, 

manifestar o seu desejo de estar separado do terapeuta, ou de alguma forma revelar 

uma preocupação sobre tornar-se dependente da terapia. Por outro lado, este cartão 

deveria ser posicionado como Atípico se o paciente parecer confortável com o ser 

dependente. Esta postura pode tomar a forma de expressões de desamparo, 

abandono; ou ainda o paciente parecer confortável ou grato por ter uma relação de 

dependência com o terapeuta. Este cartão poderia ainda ser colocado na posição 

neutra, se o paciente sentir uma relativa independência na relação terapêutica.  

  

Os psicoterapeutas da nossa amostra, pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (7,6), colocaram este cartão, na posição muito característica (Muito 

Típico ou saliente); enquanto os psicoterapeutas da abordagem Cognitivo-

Comportamental (3,4) o posicionaram como não característico (Suficientemente Atípico 

ou negativamente saliente). 

 

 
O paciente não se sente compreendido pelo terapeuta. 

 
 
 

14 
 

Este cartão deveria ser colocado como Típico se o paciente se mostra 

preocupado por não se sentir compreendido pelo terapeuta, ou não se sentir realmente 

compreendido. Pode ainda assumir que o terapeuta não pode compreendê-lo, isto é, 

ele duvida da capacidade do terapeuta para compreender a sua condição ou estado, 

uma vez que nunca esteve na sua situação. Este cartão deveria ser posicionado como 
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Atípico se o paciente transmitir a sensação de se sentir compreendido pelo terapeuta 

nas suas experiencias ou sentimentos, por exemplo, o paciente, em resposta às 

observações do terapeuta, comenta: “ Sim, é mesmo isso que eu queria dizer”. 

 

Na amostra do presente estudo, este cartão foi considerado muito característico 

(Muito Típico ou saliente) na abordagem Psicodinâmica (8,0) e não característico 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente) na abordagem Cognitivo-

Comportamental (3,0). 

 

 

 

 
O paciente é provocador, testa os limites da relação terapêutica. 
 

 
 

20 

  

Este cartão deveria ser colocado na posição Típico se o paciente parecer 

comportar-se de forma a provocar respostas emocionais no terapeuta, por exemplo, o 

paciente poderá solicitar rejeição do terapeuta, comportando-se de forma a fazê-lo 

zangar-se, ou violando um aspecto ou outro do contrato terapêutico. Por outro lado, 

este cartão deveria ser posicionado como Atípico se o paciente for particularmente 

condescendente, concordante ou respeitador, ou pareça estar a desempenhar o papel 

do “bom paciente” como forma de cortejar o terapeuta. 

  

Os psicoterapeutas da abordagem Psicodinâmica (7,8) considerados neste 

estudo colocaram este cartão na posição muito característica (Muito Típico ou saliente); 

enquanto os da abordagem Cognitivo-Comportamental (3,2) o posicionaram como não 

característico (Suficientemente Atípico ou negativamente saliente). 
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O paciente experimenta sentimentos de ambivalência ou de conflito em 
relação ao terapeuta. 

 
 

49 

 

Este cartão deveria ser colocado como Típico se o paciente expressar 

sentimentos mistos em relação ao terapeuta; ou se as verbalizações abertas do 

paciente sobre o terapeuta forem incongruentes com o tom do seu comportamento ou 

maneira de ser habitual; ou se parecer existir algum deslocamento de sentimentos, por 

exemplo, o paciente alegremente concorda com as sugestões do terapeuta, mas 

depois vai expressar hostilidade para as pessoas que lhe dizem o que fazer. Caso 

contrário, deveria ser posicionado como Atípico, se existir pouca expressão de 

ambivalência do paciente face ao terapeuta. 

 

Na presente amostra, este cartão foi considerado muito característico (Muito 

Típico ou saliente) na abordagem Psicodinâmica (8,0) e não característico 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente) na abordagem Cognitivo-

Comportamental (3,0). 

 

 
O paciente confia no terapeuta para resolver os seus problemas. 

 
 

 
52 

 

Este cartão deveria ser colocado na posição Típico se o paciente parece 

apresentar os seus problemas ao terapeuta esperando que este apresente sugestões 

ou conselhos específicos para os solucionar. Por exemplo, o paciente apresenta-se 

inseguro se deverá ou não acabar com uma determinada relação amorosa e pergunta 

ao terapeuta o que fazer. O apelo para lhe ser dada a solução para o problema não 
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necessita ser explícito, mas pode apresentar-se implicitamente na forma como o 

paciente discute o problema. Por outro lado, este cartão deveria ser posicionado como 

Atípico se o paciente não parece confiar, explicita ou implicitamente, no terapeuta para 

lhe resolver os problemas. 

  

Os psicoterapeutas da nossa amostra, pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (3,2), colocaram este cartão, na posição não característica 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente); enquanto os psicoterapeutas da 

abordagem Cognitivo-Comportamental (7,8) o posicionaram como muito característico 

(Muito Típico ou saliente). 

 
 

 
O paciente está preocupado com o que o terapeuta pensa de si. 

 
 

53 

 

Este cartão deveria ser colocado na posição Típico se o paciente parece 

preocupado com aquilo que o terapeuta possa pensar do seu comportamento; ou está 

preocupado se estará a ser julgado, por exemplo, o paciente poderá comentar: “ Você 

estará provavelmente a pensar que foi uma coisa estúpida a fazer”. Poderá também 

inferir isso do comportamento do paciente, por exemplo, o paciente vangloria-se de 

realizações ou cumprimentos de forma a impressionar o terapeuta favoravelmente. Por 

outro lado, este cartão deveria ser posicionado como Atípico se o paciente não parece 

estar preocupado com o tipo de impressão que cria, ou aparenta despreocupação 

sobre o poder estar a ser julgado pelo terapeuta. 

  

Os psicoterapeutas do presente estudo, pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (7,7), colocaram este cartão, na posição muito característica (Muito 

Típico ou saliente); enquanto os psicoterapeutas da abordagem Cognitivo-
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Comportamental (3,3) o posicionaram como não característico (Suficientemente Atípico 

ou negativamente saliente). 

 

 
O paciente compreende a natureza da terapia e do que é esperado. 

 
 

 
72 

 

Escolher a posição Típico neste cartão reflecte a extensão em que o paciente 

parece compreender o que é esperado dele na situação e o que ocorrerá na terapia. 

Por outro lado, posicionar este cartão como Atípico sugere que o paciente está incerto 

ou confuso, não compreende muito bem o seu papel na terapia e o que é esperado 

dele na situação. 

 

Os psicoterapeutas da nossa amostra, pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (3,4), colocaram este cartão, na posição não característica 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente); enquanto os psicoterapeutas da 

abordagem Cognitivo-Comportamental (7,6) o posicionaram como muito característico 

(Muito Típico ou saliente). 

 
 

 
O paciente está comprometido com o trabalho terapêutico (confia no que está 
a ser feito). 

 
 

73 

 

Este cartão deveria ser colocado na posição Típico se o paciente parece 

comprometido com o trabalho desenvolvido na terapia. Poderá incluir boa vontade para 

fazer sacrifícios para continuar o esforço, em termos de tempo, dinheiro, ou 

inconveniências; pode também incluir um genuíno desejo para compreender mais 
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sobre si, independentemente do desconforto psicológico que possa estar envolvido, por 

exemplo, um paciente está tão interessado em iniciar o tratamento que estará disposto 

a abdicar de um jogo semanal de golfe para manter os encontros de terapia 

necessários. Por outro lado, este cartão deveria ser posicionado como Atípico se o 

paciente parece ambivalente sobre a terapia, ou sem vontade para tolerar os 

incómodos emocionais que a terapia poderá transmitir. Pode ser expresso através de 

queixas sobre o preço das sessões terapêuticas, conflito na marcação dos horários, 

frases de dúvidas sobre a eficácia do tratamento, ou incerteza se realmente quererá 

mudar. 

 

 Os psicoterapeutas da nossa amostra, pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (3,0), colocaram este cartão, na posição não característica 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente); enquanto os psicoterapeutas da 

abordagem Cognitivo-Comportamental (8,0) o posicionaram como muito característico 

(Muito Típico ou saliente). 

 

 

 
O paciente expressa zanga ou sentimentos agressivos. 

 
 
 

84 
 

Este cartão deveria ser colocado como Típico se o paciente, expressa 

ressentimento, raiva, amargura, ódio, aversão ou agressão (excluindo o que for dirigido 

ao terapeuta). Este cartão deveria ser posicionado como Atípico se a expressão de tais 

sentimentos não ocorrer, ou se o paciente expressar sentimentos de afecto ou amor.  

 

Na amostra do presente estudo, este cartão foi considerado muito característico 

(Muito Típico ou saliente) nos psicoterapeutas Psicodinâmicos (8,0); enquanto os 
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psicoterapeutas Cognitivo-Comportamentais (3,0) o consideraram como sendo não 

característico (Suficientemente Atípico ou negativamente saliente). 

Análise de Conteúdo dos Cartões que Revelaram Diferenças Significativas para a 
Dimensão Terapeuta 

 

 
O terapeuta exerce controlo activo sobre a interacção (ex. estruturando e/ou 
introduzindo novos tópicos). 

 
 

17 
 

Este cartão deveria ser colocado na posição Típico se o terapeuta intervém 

frequentemente, interrompendo, fazendo perguntas, marcando a sua posição ou 

dirigindo toda a sessão. Caso contrário seria considerado não característico se as 

intervenções do terapeuta não forem frequentes, se precisa de fazer pouco esforço 

para estruturar a interacção, ou até mesmo se o terapeuta tende a seguir o paciente, 

deixando que este introduza os tópicos de maior interesse e apenas intervém para 

ajudar a seguir o raciocínio.  

 

 Os psicoterapeutas da nossa amostra, pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (3,0), consideraram este cartão não característico (Suficientemente 

Atípico ou negativamente saliente); enquanto os da abordagem Cognitivo-

Comportamental (8,0) o posicionaram como muito característico (Muito Típico ou 

saliente). 

 

 
O terapeuta dá conselhos e orientações específicos. 

 
 
 

27 

 

Este cartão deveria ser colocado na posição Típico se o terapeuta dá conselhos 

explícitos ou faz sugestões particulares, que o paciente é livre de aceitar ou ignorar. O 
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terapeuta pode também guiar o paciente para que este considere um leque de opções 

e explore cada alternativa. Uma posição Atípica, denotaria que o terapeuta se inibe de 

dar conselhos ou até mesmo, numa posição extrema, o terapeuta não providencia 

aconselhamento ou orientações apesar de pressionado pelo paciente para o fazer.  

 

Os valores das ordens das médias revelaram que este cartão foi considerado, 

pela amostra deste estudo, como não característico (Suficientemente Atípico ou 

negativamente saliente) para os psicoterapeutas pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (3,0), enquanto para os psicoterapeutas da abordagem Cognitivo-

Comportamental (8,0) foi considerado como muito característico (Muito Típico ou 

saliente). 

 
O terapeuta identifica o uso de manobras defensivas por parte do paciente, ex. 
denegação, negação. 

 
 

36 
 

Este cartão deveria ser colocado como Típico se o tópico mais relevante for 

usado pelo paciente para controlar todas as suas operações de forma a proteger a 

descoberta de informação ou sentimentos sentidos como ameaçadores. A posição 

considerada Atípica seria assumida se este tipo de interpretação de defesas assume 

um papel pequeno ou se nem sequer existe. 

 

Na amostra do presente estudo, este cartão foi considerado muito característico 

(Muito Típico ou saliente) pelos psicoterapeutas da abordagem Psicodinâmica (8,0); 

enquanto os psicoterapeutas da abordagem Cognitivo-Comportamental (3,0) o 

consideraram como não característico (Suficientemente Atípico ou negativamente 

saliente).  

 

 
O terapeuta comporta-se de uma forma didáctica. 
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37 

 
Este cartão deveria ser colocado na posição Típico se a atitude do terapeuta 

perante o paciente for como a de um professor para um estudante, independentemente 

do conteúdo. Por outro lado, este cartão deveria ser posicionado como Atípico se o 

terapeuta não se comportar como tutor na relação com o paciente. 

  

Os psicoterapeutas da nossa amostra, pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (3,3), colocaram este cartão, na posição não característica 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente); enquanto os da abordagem 

Cognitivo-Comportamental (7,7) o posicionaram como muito característico (Muito 

Típico ou saliente). 

 

 
O terapeuta faz interpretações referindo pessoas actuais na vida do paciente. 

 
 

 
40 

 

Este cartão deveria ser posicionado como Típico se as interpretações do 

terapeuta se referem a pessoas específicas da vida do paciente. Caso contrário, isto é, 

se as interpretações forem referentes a outras pessoas, ou pelo menos não 

directamente relacionadas a pessoas da vida actual do paciente, então o cartão deveria 

ser colocado na posição de Atípico. 

 

Os psicoterapeutas Psicodinâmicos consideraram este cartão como sendo muito 

característico (7,8) (Muito Típico ou saliente) na sua prática; enquanto os 

psicoterapeutas Cognitivo-Comportamentais o consideraram não característico (3,2) 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente) na sua sessão. 
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O terapeuta alarga a sua atenção para os sentimentos considerados pelo 
paciente como inaceitáveis (ex. raiva, inveja ou excitação). 

 
 

50 

 
Este cartão deveria ser colocado como Típico se o terapeuta comenta ou 

enfatiza sentimentos que são considerados pelo paciente como incorrectos, 

inapropriados ou perigosos. Por outro lado, se o terapeuta tende a não enfatizar 

reacções que o paciente considera difíceis de reconhecer ou aceitar, então o cartão 

seria colocado como Atípico.  

 

Na amostra do presente estudo, este cartão foi considerado muito característico 

(Muito Típico ou saliente) na abordagem Psicodinâmica (7,8) e não característico 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente) na abordagem Cognitivo-

Comportamental (3,2). 

 

 
O terapeuta explica o racional que suporta a sua abordagem ou técnica de 
tratamento. 

 
 

57 
 

Este cartão deveria ser colocado como Típico se o terapeuta explica certos 

aspectos da terapia ao paciente, ou responde a perguntas acerca do processo de 

tratamento. Caso contrário, deverá ser posicionado como Atípico, se pouco ou nenhum 

esforço é feito pelo psicoterapeuta para explicar o racional por detrás de alguns 

aspectos do tratamento, mesmo havendo pressão por parte do paciente para o fazer. 
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Na nossa amostra, este cartão foi considerado não característico 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente) pelos psicoterapeutas da 

abordagem Psicodinâmica (3,0) e muito característico (Muito Típico ou saliente) pelos 

psicoterapeutas da abordagem Cognitivo-Comportamental (8,0). 

 

 
O terapeuta é directamente securizante. 

 
 
 

66 

 
Este cartão deveria ser colocado como Típico se o terapeuta tenta directamente 

aliviar a ansiedade do paciente, e instiga a esperança de que os problemas vão 

melhorar. Se ao invés disso, o terapeuta tende a reprimir-se de providenciar uma 

segurança directa deste tipo, quando é pressionado a fazê-lo, então este cartão deverá 

ser considerado como Atípico. 

 

Na abordagem psicodinâmica este cartão foi considerado como sendo não 

característico (3,5) (Suficientemente Atípico ou negativamente saliente); enquanto na 

abordagem Cognitivo-Comportamental (7,5) ele foi visto como característico 

(Suficientemente Típico ou saliente). 

 

 
O terapeuta interpreta defesas ou desejos inconscientes, sentimentos ou 
ideias. 

 
 

 
67 

 

Este cartão deveria ser colocado como Típico quando o terapeuta chama a 

atenção do paciente para sentimentos, pensamentos ou para pulsões que possam 

ainda não ter sido descobertas claramente. O cartão deverá ser posicionado como 
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Atípico, se o terapeuta se focar em material que parece ser claramente do 

conhecimento consciente do paciente. 

 

Os psicoterapeutas deste estudo consideraram este cartão como sendo muito 

característico (Muito Típico ou saliente) na abordagem Psicodinâmica (8,0) e não 

característico (Suficientemente Atípico ou negativamente saliente) na abordagem 

Cognitivo-Comportamental (3,0). 

 

 
O terapeuta encoraja o paciente a tentar novas formas de se comportar com 
os outros. 

 
 

85 

 
Este cartão deveria ser colocado como Típico se o terapeuta sugere maneiras 

alternativas do paciente se relacionar com os outros. Deverá ser posicionado como 

Atípico, se o terapeuta tende a não fazer sugestões acerca da relação do paciente com 

os outros. 

 

Na amostra do presente estudo, este cartão foi considerado pelos terapeutas 

Psicodinâmicos como não característico da sua prática (3,2) (Suficientemente Atípico 

ou negativamente saliente); enquanto os psicoterapeutas Cognitivo-Comportamentais o 

consideraram muito característico na sua abordagem terapêutica, (7,8) (Muito Típico ou 

saliente). 

 

 
O terapeuta estabelece ligações entre a relação terapêutica e outras relações. 
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Este cartão deveria ser colocado como Típico se o terapeuta faz comentários 

acerca da ligação dos sentimentos do paciente pelo terapeuta com os sentimentos 

sobre outros indivíduos significantes na vida do paciente, incluindo relações actuais e 

relações parentais presentes ou passadas. Pelo contrário, será considerado como 

Atípico, se as actividades do terapeuta durante a sessão não incluem tentativas de 

estabelecer ligações entre os aspectos interpessoais da terapia e as experiências 

noutras relações. 

 

Nos psicoterapeutas psicodinâmicos, este cartão foi considerado muito 

característico (Muito Típico ou saliente) na sua prática terapêutica (7,8); enquanto os 

psicoterapeutas Cognitivo-Comportamentais o consideraram não característico (3,2) 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente) na sua abordagem terapêutica.  

 

 

Análise de Conteúdo dos Cartões que Revelaram Diferenças Significativas para a 

Dimensão Interacção da Díade / Relação Terapêutica 

 

 
O diálogo tem um foco específico. 

 
 
 

23 

 

Este cartão deveria ser colocado como Típico se a interacção se centrar num 

aspecto particular ou num foco primário, por exemplo, o principal tópico da sessão é o 

sentimento que o paciente tem através do curso da sua vida, e de muitas maneiras 

diferentes, de que falhou na forma de viver, tendo em conta as expectativas que o pai 

tinha dele. Este cartão deveria ser posicionado como Atípico se múltiplos focos são 

discutidos ou se o diálogo parecer um tanto difuso. 
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Na amostra do presente estudo, este cartão foi considerado não característico 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente) na abordagem Psicodinâmica (3,1) 

e muito característico (Muito Típico ou saliente) na abordagem Cognitivo-

Comportamental (7,9). 

 

 
A discussão centra-se em temas cognitivos, isto é, sobre ideias ou crenças. 

 
 

 
30 

 

Este cartão deveria ser colocado na posição Típico se o diálogo enfatiza temas 

conscientes relacionados com ideias, crenças ou construtos usados para avaliar ou 

apreciar outros, o próprio ou o mundo. Por exemplo, o terapeuta sugere que olhem um 

pouco mais de perto para uma ideia ou crença do paciente, onde ele se vê como não 

merecedor, indigno; ou onde as suas tentativas de realizar algo de bom, são quase 

sempre desvalorizadas. Por outro lado, este cartão deveria ser posicionado como 

Atípico se existe pouca ou nenhuma discussão sobre ideias ou construtos. 

  

Os psicoterapeutas da nossa amostra, pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (3,0), colocaram este cartão, na posição não característica 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente); enquanto os psicoterapeutas da 

abordagem Cognitivo-Comportamental (8,0) o posicionaram como muito característico 

(Muito Típico ou saliente). 

 

 
Há discussão de actividades específicas ou tarefas para o paciente tentar fora 
da sessão. 

 
 

38 

 
Este cartão deveria ser colocado na posição Típico, se existe discussão sobre 

uma actividade particular que o paciente deverá ter em atenção fora da terapia, como 
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testar a validade de uma crença particular ou comportar-se de forma diferente do 

habitual, ou ler um determinado livro. Por exemplo, pode sugerir-se ao paciente 

enfrentar uma situação onde costuma ter medo ou utilizar um determinado objecto que 

habitualmente evita. Por outro lado, este cartão deveria ser posicionado como Atípico, 

quando não existe conversa sobre acções particulares que o paciente deva ter em 

atenção ou fazer fora da terapia. 

  

 

Os psicoterapeutas da nossa amostra, pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (3,0), colocaram este cartão, na posição não característica 

(Suficientemente Atípico ou negativamente saliente); enquanto os psicoterapeutas da 

abordagem Cognitivo-Comportamental (8,0) o posicionaram como muito característico 

(Muito Típico ou saliente). 

 
Há uma qualidade competitiva na relação. 

 
 

 
39 

 

Este cartão deveria ser colocado como Típico se quer o paciente, quer o 

terapeuta se mostrem agressivos entre si. Isto pode tomar diferentes formas: exaltação; 

tomar ares de superioridade; ou colocando o outro para baixo. Por exemplo, O paciente 

sugere que o terapeuta vive num ambiente protegido, enquanto ele vive e trabalha no 

mundo real. A posição de Atípico corresponde à situação de existir pouco ou nenhum 

sentimento de competição/concorrência entre paciente e terapeuta. 

 

Na nossa amostra, este cartão foi considerado muito característico (Muito Típico 

ou saliente) na abordagem Psicodinâmica (8,0) e não característico (Suficientemente 

Atípico ou negativamente saliente) na abordagem Cognitivo-Comportamental (3,0). 

 

 
O amor ou as relações amorosas são um assunto de discussão. 
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64 

 
Este cartão deveria ser colocado como Típico se relacionamentos românticos ou 

amorosos forem falados na sessão. Por exemplo, o paciente fala sobre os sentimentos 

que tem pelo seu companheiro amoroso. Este cartão deveria ser posicionado como 

Atípico se os relacionamentos amorosos não são tópicos de discussão na sessão. 

 

Na amostra deste estudo, este cartão foi considerado característico 

(Suficientemente Típico ou saliente) na abordagem Psicodinâmica (7,5) e não 

característico (Suficientemente Atípico ou negativamente saliente) na abordagem 

Cognitivo-Comportamental (3,5). 

 
Os sonhos ou fantasias do paciente são discutidos. 

 
 

 
90 

 

Este cartão deveria ser colocado na posição Típico, se os conteúdos dos sonhos 

(diurnos ou nocturnos) ou fantasias são tópicos de discussão nas sessões. Por 

exemplo, o paciente e o terapeuta exploram os possíveis significados de um sonho que 

o paciente teve na véspera de iniciar a terapia. Por outro lado, este cartão deveria ser 

posicionado como Atípico se existe pouca ou nenhuma discussão de sonhos ou 

fantasias durante a sessão. 

 

Os psicoterapeutas da nossa amostra, pertencentes à abordagem 

Psicodinâmica (7,8), colocaram este cartão, na posição muito característica (Muito 

Típico ou saliente); enquanto os da abordagem Cognitivo-Comportamental (3,2) o 

posicionaram como não característico (Suficientemente Atípico ou negativamente 

saliente). 
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DISCUSSÃO 
 

 

 

A questão central neste estudo era identificar as principais diferenças existentes 

entre o Processo Terapêutico da psicoterapia Psicodinâmica e da psicoterapia 

Cognitivo-Comportamental.  

De acordo com as expectativas iniciais, o processo terapêutico foi considerado 

diferente nas duas abordagens em causa, embora não de uma forma tão 

marcadamente distinta como inicialmente se supunha obter.  

Os psicoterapeutas envolvidos no estudo, procurando caracterizar a sua prática 

real de tratamento, tomaram posições claramente contraditórias (típico/atípico) em 54 

cartões, dos 100 constituintes do PQS. No entanto apenas 27 deles foram 

considerados significativamente diferentes (p <0.5).  

Os restantes 46 cartões foram considerados, em ambas as abordagens, como 

neutros no processo terapêutico em causa. Pela análise das médias encontradas 

nestes cartões, a nossa amostra não descarta que a maior parte destes cartões 

possam ser aspectos existentes na sua abordagem terapêutica; no entanto, não o são 

de uma forma tão característica quanto os outros 54 cartões, mais relevantes da prática 

definida pelas respectivas orientações teóricas. Pensamos que a obrigatoriedade na 

distribuição equitativa dos cartões pelas três posições, pode ter enviesado um pouco 

estes resultados.  

 As características do processo terapêutico consideradas como significativamente 

diferentes, envolveram as três dimensões consideradas no presente estudo para 

caracterizar o processo terapêutico.  

A segunda expectativa que se tinha neste estudo revelou-se, ou seja, as 

diferenças significativas encontradas no processo terapêutico, entre as duas 

abordagens consideradas neste estudo, referem-se mais a aspectos que têm a ver com 

as dimensões Paciente e Terapeuta, do que a aspectos da dimensão Interacção da 

Díade. 
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Em relação à dimensão Paciente, existiram 10 cartões onde as duas abordagens 

terapêuticas envolvidas se distinguiram.  

Os psicoterapeutas psicodinâmicos (PD) do presente estudo, consideraram 

típico da sua abordagem o paciente expressar zanga ou sentimentos agressivos; 

verbalizar sentimentos negativos em relação ao terapeuta, de crítica ou hostilidade; o 

paciente não se sentir compreendido pelo terapeuta; ou ainda experimentar 

sentimentos de ambivalência ou de conflito em relação ao terapeuta. Frequentemente, 

o paciente é provocador, testando os limites da relação terapêutica. Foi também 

considerado característico desta abordagem terapêutica a preocupação do paciente 

sobre o que o terapeuta possa pensar de si; e a preocupação ou conflito sobre a sua 

dependência do terapeuta.  

Todos estes aspectos foram considerados Atípicos da abordagem cognitivo-

comportamental pelos respectivos psicoterapeutas.  

Pareceu-nos um pouco “negativista” esta visão dos terapeutas PD, da nossa 

amostra, sobre os seus pacientes. Seria interessante desenvolver uma investigação 

onde se questionasse os pacientes e depois comparar. Será que os pacientes se 

veriam a si mesmos desta forma?  

Os psicoterapeutas cognitivo-comportamentais, contrariamente aos 

psicodinâmicos, referem que os seus pacientes estão comprometidos com o trabalho 

terapêutico, confiam no que vai sendo feito; confiam no terapeuta para resolver os seus 

problemas; e compreendem a natureza da terapia e o que é esperado. 

 

Na dimensão Terapeuta, foram encontrados 11 cartões significativamente 

diferentes nas duas abordagens terapêuticas.  

Segundo a amostra deste estudo, os psicoterapeutas psicodinâmicos identificam 

o uso de manobras defensivas por parte do paciente; interpretam defesas ou desejos 

inconscientes, sentimentos ou ideias; fazem interpretações referindo-se a pessoas 

actuais na vida do paciente; estabelecem ligações entre a relação terapêutica e outras 

relações; e alargam a sua atenção para os sentimentos considerados pelo paciente 

como inaceitáveis, como por exemplo, raiva, inveja ou excitação.  
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Para os psicoterapeutas cognitivo-comportamentais do presente estudo, todas 

estas características foram consideradas atípicas da sua abordagem. Não nos admira, 

uma vez que estes cartões estão relacionados com técnicas tipicamente 

psicodinâmicas. 

Tudo o que foi encontrado como Típico da abordagem psicodinâmica, na nossa 

amostra, está claramente relacionado com o procedimento na sessão, isto é com as 

técnicas consideradas essenciais e frequentes neste tipo de modelo terapêutico; isto é: 

a identificação de defesas, a utilização da interpretação, o estabelecimento de ligações 

entre a relação terapêutica e outras relações, e a atenção sobre os estados emocionais 

do paciente. Parece que as características individuais, mais relacionadas com o 

terapeuta enquanto pessoa na relação terapêutica, tais como: a empatia; a capacidade 

de aceitação sem julgar; a auto-revelação; a atitude de suporte; o tacto, a confiança e 

segurança em si mesmo e a neutralidade; ficaram para um segundo plano, quando 

consideradas em conjunto com as técnicas, uma vez que todos os cartões foram 

colocados na posição intermédia (neutros).  

Talvez os psicoterapeutas da nossa amostra não se quisessem claramente 

retratar, ou então, a obrigatoriedade de distribuir os cartões de forma equivalente pelas 

3 posições, os levasse a preterir estes aspectos mais individuais em função das 

técnicas. O que também nos pode levar a reflexões. O procedimento associado à 

técnica é valorizado pelos psicoterapeutas psicodinâmicos deste estudo. 

Na abordagem cognitivo-comportamental, e contrariamente à abordagem 

psicodinâmica, os psicoterapeutas deste estudo vêm-se como exercendo controlo 

sobre a interacção; estruturando e/ou introduzindo novos tópicos; dando conselhos e 

orientações específicas; explicando o racional que suporta a sua abordagem ou técnica 

de tratamento; e encorajando o paciente a tentar novas formas de se comportar com os 

outros. Frequentemente, o psicoterapeuta cognitivo-comportamental comporta-se de 

uma forma didáctica e é directamente securizante.  

Claramente na abordagem cognitivo-comportamental parece existir uma 

intervenção mais activa do terapeuta na sessão, com um envolvimento mais pessoal 

(encoraja, é securizante, comporta-se de uma forma didáctica), embora a maior parte 
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dos aspectos típicos também se relacionem mais com o procedimento na sessão, 

técnicas utilizadas (controle a interacção, introdução de tópicos; etc.). 

Quanto à dimensão Interacção da Díade / Relação Terapêutica, apenas 6 

cartões foram identificados como significativamente diferentes nos processos 

terapêuticos das duas abordagens em causa. 

 Deste modo, os psicoterapeutas psicodinâmicos considerados neste estudo 

referem a natureza da interacção paciente-terapeuta como tendo muitas vezes uma 

qualidade competitiva; centrando a discussão nos sonhos e nas fantasias do paciente, 

bem como no amor e nas suas relações amorosas. Os psicoterapeutas 

cognitivo-comportamentais consideraram estes aspectos como atípicos da sua 

abordagem. 

De acordo com quadro teórico da abordagem terapêutica psicodinâmica, a 

nossa amostra PD valorizou aspectos relacionados com Qualidade da Relação e com o 

Conteúdo (foco das discussões na sessão). 

Para os psicoterapeutas cognitivo-comportamentais considerados neste estudo 

a interacção paciente-terapeuta centra a discussão em temas cognitivos, isto é, sobre 

ideias e crenças; sendo muito frequente a discussão de actividades específicas ou 

tarefas para o paciente tentar fora da sessão. O diálogo, geralmente, tem um foco 

específico. Os psicoterapeutas psicodinâmicos consideraram estes aspectos como 

atípicos da sua abordagem. 

Também de acordo com quadro teórico da abordagem terapêutica Cognitivo-

Comportamental, a nossa amostra CC valorizou aspectos relacionados como o 

Conteúdo (foco das discussões na sessão). 

 

Tendo em conta a realização deste estudo, e os resultados encontrados, 

poderemos assinalar as seguintes limitações: 

 A dimensão reduzida da amostra (N= 10), pode ter condicionado um 

pouco os resultados obtidos; 
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 A instrução da obrigatoriedade da distribuição equitativa dos cartões, 

também pode ter condicionado os resultados obtidos, por condicionar a 

colocação espontânea dos cartões; 

 O estudo ser feito sobre as descrições dadas pelos próprios terapeutas 

sobre a sua forma de proceder nas sessões, em vez de se basear em 

sessões gravadas em vídeo ou áudio, apreciadas e cotadas pelo PQS por 

juízes independentes. Quer se queira quer não, os quadros teóricos de 

cada um estão presentes no acto da colocação do cartão. Na perspectiva 

da gravação das sessões, também me parece importante considerar-se 

sessões iniciais, intermédias e finais, pois o seu conteúdo e forma de 

interagir pode divergir ao longo do tempo, à medida que se cria, mantém 

ou termina a relação terapêutica e tudo o que nela ocorre. 

Apesar de não ter sido feita uma análise estatística correlacional para confirmar 

esta comparação descritiva, pode afirmar-se uma relativa identificação dos resultados 

deste estudo, com os protótipos de Jones e Pulos (1993), recorrendo à comparação 

das médias descritivas, obtidas em ambos os estudos. Esta foi uma limitação deste 

estudo, visto não ter havido acesso a todos os dados de Jones e Pulos (1993) e ainda 

porque estes autores seguiram uma distribuição normal na aplicação do PQS, ao passo 

que nesta investigação apenas foi conseguida uma distribuição normal com alguns 

cartões. Por esse motivo, os níveis de significância são diferentes, e nesta análise da 

comparação entre os dois estudos em causa, os valores poderão ser mais expressivos 

por se tratarem de médias descritivas, não sendo por isso, no entanto, menos 

creditado. 

Acreditamos que, se este estudo tivesse por base gravações de sessões em vez 

de dados fornecidos pelas descrições dos psicoterapeutas, os resultados seriam 

diferentes, pois para além do facto do quadro teórico de cada um estar sempre 

presente quando escolhem uma ou outra posição para cada cartão, aspectos da 

interacção entre os dois intervenientes na relação terapêutica, terapeuta e paciente, 

que são apreendidos muito mais facilmente, e com maior veracidade, na observação 
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do que relatados por qualquer um dos dois, onde variáveis pessoais podem influenciar 

as descrições.  

Por outro lado, parece-nos importante que a investigação não se centre apenas 

no processo e no terapeuta, mas que também envolva o Paciente. O PQS foi um 

iniciador nesta perspectiva, mas ainda assim utilizado na óptica do terapeuta (juízes ou 

inquiridos). Seria interessante fazer alguns estudos com base na perspectiva do 

paciente, isto é perguntar-lhes o que na opinião deles se passa no processo 

terapêutico: como eles o vêem, como o sentem, como se sentem na relação, como 

vêem o terapeuta e as técnicas que utiliza, etc. Talvez existissem algumas diferenças 

quando comparadas com as opiniões dos terapeutas, ou talvez não. Quando a 

preocupação é identificar os principais ingredientes activos num determinado processo 

terapêutico, consideramos importante ouvir, num primeiro momento, e observar, 

posteriormente, em interacção todos os intervenientes. 

Actuando na realidade poderíamos observar o que de facto ocorre e deste modo 

encontrar outro tipo de resultados, como noutros estudos já ocorreu (Jones e Pulos, 

1993; Ablon e Jones, 1998; e Kramer et al., 2005). 

O grande desafio que se coloca à comunidade científica desta área, é a 

capacidade de desenvolver metodologias capazes de captar de uma forma eficaz as 

complexidades do processo terapêutico, particularmente aquelas que permitam 

atravessar diversas escolas teóricas com os seus diferentes construtos teóricos e a 

diversa linguagem descritiva. 

Na amostra que constituiu deste estudo, foram atingidos resultados que revelam 

o contrário, pelo número diminuto de cartões que apresentam diferenças significativas 

(com nível de significância de ρ ≤ 0.05). Talvez esta diferença entre os resultados dos 

dois estudos, se deva, como já referimos acima, à diferença de tamanho das amostras, 

às diferenças dos níveis de significância com os quais foram apresentados estes dois 

estudos ou ainda, ao tipo de metodologia usada pelos autores. Sendo esta última 

relativamente diferente, e um pouco mais completa, já que foi possível que estes 

autores, além da aplicação do PQS (como neste estudo), com a distribuição normal 

para todos os cartões assegurada, ainda tiveram acesso a gravações de vídeo de 
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várias sessões terapêuticas, constituindo-se como uma das limitações deste estudo. 

Não deixando no entanto de valorizar os resultados desta investigação, pois esta 

diferença também pode ter origem nas diferenças interpessoais dos psicoterapeutas 

constituintes da amostra em questão. Facto este, que seria interessante poder estudar 

mais pormenorizadamente. 

Em relação especificamente a cada uma das abordagens, os autores anteriores (Jones & 

Pulos, 1993; Jones & Ablon, 1998), concluíram ainda que a técnica e a ênfase nos tratamentos 

psicodinâmicos foram consistentes com as orientações da mesma abordagem, tal como 

podemos verificar também, como sendo coincidente com os resultados obtidos nesta 

investigação. Ou seja, houve uma evocação de afectos, um “trazer ao de cima”/ tornar 

conscientes sentimentos de ansiedade/ dificuldade, e uma integração de dificuldades actuais 

na experiência de vida do passado, usando a relação terapeuta-paciente como agente de 

mudança (Jones & Pulos, 1993). A abordagem cognitivo-comportamental foi igualmente 

caracterizada consoante os seus princípios básicos, em qualquer um dos estudos. Segundo 

Jones e Pulos (1993) e tal como os resultados obtidos neste estudo, o tipo de informação 

conseguida por estes autores, sugeriu que os tratamentos cognitivo-comportamentais, como 

actualmente são dirigidos, enfatizam o controle cognitivo de afectos negativos, através do uso 

do intelecto e da racionalidade, combinados com encorajamento vigoroso, atitude de suporte e 

de segurança por parte do terapeuta. Esta visão é coincidente com os resultados deste estudo 

e visível pelo conteúdo dos cartões escolhidos pelos terapeutas desta abordagem. Desta 

forma, parece ser possível afirmar que apesar de algumas diferenças na metodologia usada 

nos dois estudos, e nas limitações apresentadas deste estudo, os resultados obtidos são 

coincidentes a nível da caracterização da cada abordagem, diferindo apenas, no número de 

diferenças significativas. Deste modo talvez fosse pertinente, averiguar a origem desta última 

diferença. Em relação ainda a esta investigação, e tendo em conta os resultados obtidos, pode 

estabelecer-se um perfil, ou melhor, um protótipo de um tratamento ideal para cada abordagem 

(à semelhança de Jones e Ablon), que obedece à caracterização feita pela amostra.  

Sendo assim, a prática da sessão terapêutica da abordagem psicodinâmica foi 

essencialmente caracterizada pelos seus terapeutas como uma sessão em que o terapeuta: 

identifica o uso de manobras defensivas por parte do paciente; faz interpretações referindo 

pessoas actuais na vida do paciente; alarga a sua atenção para os sentimentos considerados 

pelo paciente como inaceitáveis; interpreta defesas ou desejos inconscientes, sentimentos ou 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 

 

Andrea Margarida Colôa Dias Mendes Vaz 118 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

118 

ideias; e ainda, estabelece ligações entre a relação terapêutica e outras relações. 

Relativamente aos profissionais da abordagem cognitivo-comportamental, estes idealizaram a 

sua sessão terapêutica, como tendo em conta essencialmente as seguintes características do 

terapeuta: dirige a atenção para o comportamento não verbal do paciente; as suas 

observações têm como objectivo de facilitar o discurso do paciente; percebe o processo 

terapêutico com acuidade; é confiante ou seguro de si; comporta-se de uma forma didáctica; 

explica o racional que suporta a sua abordagem ou técnica de tratamento. Os terapeutas 

constituintes de ambas as abordagens, escolheram ainda, como prática das suas sessões três 

características. Ou seja, segundo os profissionais participantes do estudo, para além dos 

aspectos que identificam o seu quadro teórico, indicados anteriormente, defenderam, em 

comum para ambas as abordagens, que o terapeuta deve: ser sensível aos sentimentos do 

paciente, estar em sintonia com o paciente (ser empático); comunicar com o paciente num 

estilo claro e coerente; e ainda, apresentar uma experiência ou acontecimento numa 

perspectiva diferente.  

Retomando o que afirmámos, no primeiro capítulo deste trabalho, poderá 

verificar-se a presença de cartões que revelam empatia, auto-revelação e postura de 

suporte positivo em ambas as abordagens, no entanto, foram colocadas em posições 

medianas, denunciando que estas são práticas comuns, não sendo sentidas, contudo, 

como as mais importantes. Segundo alguns autores como Zahn-Waxler e Radke-

Yarrow (1990), em relação à empatia, pode dizer-se esta característica é geralmente 

mais valorizada por terapeutas psicodinâmicos do que terapeutas cognitivo-

comportamentais. Sendo assim a amostra deste estudo revelou que também para 

estes últimos, a empatia era importante. Em relação à auto-revelação, esta está 

dependente do grau em que é realizada (Peterson, 2002), no entanto pode aferir-se 

segundo estes resultados, que está também presente em ambas as abordagens, 

desconhecendo-se contudo o grau em que é praticada nas sessões de cada 

psicoterapeuta. Em relação à postura de suporte positivo e, segundo Farber e Lane 

(2001), esta característica deveria estar presente em ambas as abordagens, e isso 

ficou presente neste estudo, ainda que não fosse de uma forma tão expressiva quanto 

o esperado. Relativamente à experiência, característica também descrita no primeiro 

capítulo deste trabalho, e tal como Leon, Martinovich, Lutz e Lyons (2005), não foi 
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possível apurar de que forma pode interferir ou influenciar no processo terapêutico, já 

que no conteúdo do teste aplicado, não existe nada que diferencie a maior ou menor 

experiência do terapeuta. E esta amostra foi constituída, como já foi referido, por 

terapeutas, todos eles experientes na sua prática clínica, razões pelas quais nada se 

pode concluir acerca desta característica do terapeuta. Da mesma forma que os 

autores Jones e Pulos (1993), pensa-se que estudos comparativos deste género, 

acerca do processo terapêutico, representam um passo em frente na evolução com 

vista a um melhoramento de técnicas de qualquer uma das abordagens, com o 

objectivo de tornar mais eficazes e eficientes os processos terapêuticos em questão. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

 Aceito participar no estudo acerca das diferenças da sessão terapêutica entre a 

abordagem Cognitivo-Comportamental e a abordagem Psicodinâmica. 

 Tenho conhecimento de que o objectivo deste estudo é identificar os 

ingredientes presentes na sessão terapêutica, de cada abordagem anteriormente 

referida, tendo em conta especificamente as características do terapeuta. 

 Entendo quais são as vantagens de conhecer estas características, bem como a 

sua influência quer no decorrer do processo terapêutico, quer na avaliação da 

efectividade e eficiência da psicoterapia. 

 A participação neste estudo envolve a aplicação de uma metodologia Q-sort, que 

permitirá caracterizar toda a sessão terapêutica, em especial, neste estudo, as 

características e atitudes presentes do terapeuta de cada uma destas abordagens. 

 Estou consciente dos riscos e consequências da minha participação neste 

estudo, e que, embora sejam expostas situações acerca da minha vida profissional, 

relacionadas com emoções, comportamentos e orientação teórica em que me baseio, 

estas serão mantidas confidenciais e eticamente protegidas. 

 Toda a informação recolhida neste estudo será também mantida confidencial. Se 

os resultados desta investigação forem publicados numa revista científica, a minha 

identidade será mantida no anonimato e apenas os resultados de grupo serão públicos. 

Não será publicada nenhuma informação individual ou nominal que me possa 

identificar. 

 Sei que a minha participação neste estudo é voluntária. Mesmo que inicialmente 

decida participar, posso posteriormente mudar de decisão e desistir em qualquer altura. 

 

 

 

 

 A minha assinatura indica que li, compreendi e concordei com a informação 

contida nesta Declaração de Consentimento Informado. Qualquer dúvida que tinha foi-

me esclarecida satisfatoriamente. Se pretender uma cópia desta declaração, ser-me-à 

facultada. 
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Data de Investigação:…………. 

 

Assinatura do Participante:……………………………………………… 

Assinatura do investigador:……………………………………………… 
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Sujeito: Quadro teórico:     
 

Observador:  Data:     
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Ordens de Médias dos 100 cartões 
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Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 
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