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RESUMO 

 

Xavier, R. N. (2010). Probabilidade de transição para o estudo da modelagem em dois 

estudos de caso de Terapia Analítico-Comportamental Infantil. Dissertação de Mestrado, 

Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A Terapia Analítico-Comportamental Infantil (TACI) fundamenta-se na análise do 
comportamento e no behaviorismo radical para o trabalho na clínica psicológica da infância. 
A modelagem de repertórios é um dos processos pelo qual se assume promover as 
mudanças esperadas e a probabilidade de transição é uma estratégia para o estudo de 
processo em psicoterapia. O objetivo deste trabalho é descrever o processo de modelagem 
direta de repertórios em dois casos de Terapia Analítico Comportamental Infantil (TACI) com 
um procedimento de determinação da probabilidade de transição. A Functional Analytic 
Psychotherapy Ratting Scale (FAPRS) foi utilizada para categorizar os comportamentos dos 
clientes e o Sistema Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação 
Terapêutica (SiMCCIT) para categorizar os comportamentos das terapeutas, com o software 
The Observer Pro. A duração dos comportamentos e a probabilidade de transição foram 
calculadas com a observação de 10 sessões amostrais de duas terapias TACI realizadas por 
terapeutas em estágio supervisionado com duas crianças, uma menina de 10 anos e um 
menino de sete anos, que apresentavam dificuldades escolares. A primeira terapia foi bem-
sucedida e teve duração de 18 sessões.  A segunda terapia continuou, sendo que foram 
realizadas observações do primeiro ano de tratamento. Foi observado que os 
Comportamentos Problema (CCR1) diminuíram, os Comportamentos de Melhora (CCR2) 
aumentaram e Descrições de Variáveis de Controle (CCR3) surgiram no primeiro caso. No 
segundo caso, houve predominância de CCR1 em sete sessões, sendo que os CCR2 e os CCR3 
não apresentaram estabilidade. A determinação da probabilidade de transição indicou 
regularidades no responder das terapeutas após os comportamentos clinicamente 
relevantes, principalmente aprovação após CCR2. Esses resultados sugerem que a 
modelagem pelo responder diferencial do terapeuta é um mecanismo de mudança presente 
na TACI e ainda sustentam as vantagens da utilização da determinação da probabilidade de 
transição de comportamentos categorizados para explorar os eventos próprios da interação 
terapêutica. 
 

Palavras-chave: Análise do comportamento, Psicoterapia, Infância, Processo.  



 
 

Abstract 

 

Xavier, R. N. (2010). Transitional probabilities for the study of the shaping process in two 

Child Behavior Analytic Therapy case studies. Master Thesis, Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
Child Behavior-Analytic Therapy (CBAT) is based in behavior analysis and radical 
behaviorism to deal with children in clinical psychotherapy. Shaping is a process which is 
assumed to promote expected changes and transition probability is a strategy to study 
process in psychotherapy research. The objective of this study is to describe the process of 
directly shaping repertoires in two cases of Child Behavior-Analytic Therapy (CBAT) through 
a transitional probability procedure. Functional Analytic Psychotherapy Rating Scale (FAPRS) 
was used to code client’s behaviors and Multidimensional System for Coding Behaviors in 
Therapist-Client Interaction (SiMCCIT) to code therapist’s ones, with The Observer Pro 
software. Measures of behavior duration and transitional probability were taken from two 
samples of 10 sessions each, of two CBAT treatments conducted by undergraduate 
therapists under clinical practicum supervision with two children, a 10-year-old girl and a 
seven-year-old boy, both with learning difficulties. The first treatment was successful and 
lasted 18 sessions. The second one continued but only observations of the first year of 
treatment were carried out. Problem behavior (CRB1) decreased, Improvement behavior 
(CRB2) and Descriptions of Controlling Variables (CRB3) increased in the first case. In the 
second case, CCR1 predominated through seven sessions, and CCR2 and CCR3 did not show 
stability. Transitional probabilities indicated regularities in therapists responding to the 
client’s clinically relevant behavior, particularly Approvals after CCR2. These results suggests 
that shaping repertories by differential therapist’s responding is a mechanism of change in 
CBAT and supports the advantages of determining transitional probabilities from coded 
behaviors to explore the particular events that occur in therapeutic interaction. 
 
Key words: Behavior Analysis, Psychotherapy, Childhood, Process. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo pretende evidenciar empiricamente aspectos relevantes no processo de 

mudança conhecido como modelagem de repertórios em Terapia Analítico-Comportamental 

Infantil (TACI) pela determinação da probabilidade de transição entre categorias do 

comportamento do cliente para o comportamento do terapeuta. 

A TACI é uma prática que assume a análise do comportamento enquanto ciência 

fundamental e o behaviorismo radical de Skinner enquanto fundamentação filosófica para o 

trabalho de intervenção na clínica psicológica da infância. Esta definição deriva daquela 

descrita por Banaco, Zamignani e Meyer (2010) a respeito do título adotado a partir do ano 

2000 (Terapia Analítico-Comportamental) por terapeutas brasileiros identificados com a 

análise experimental do comportamento e com o behaviorismo radical para diferenciar-se 

de outros profissionais de áreas similares. A TACI é uma modalidade de terapia infantil que 

vem sendo descrita mais recentemente (cf. Del Prette, 2011). 

Para a análise do comportamento, a modelagem é a modificação que o 

comportamento sofre continuamente no contato com o ambiente, pela seleção de respostas 

através do reforço em um processo de adaptação (Teixeira Júnior & Oliveira, 2006). Na 

modelagem, o comportamento sofre pequenas modificações e “não se pode encontrar o 

ponto em que (...) *a forma final do comportamento+ repentinamente apareça” (Skinner, 

1976, p. 59). Catania (1999) define a modelagem da seguinte forma: 

É a modificação gradual de alguma propriedade do responder (frequentemente, mas 

não necessariamente, a topografia) pelo reforço diferencial de aproximações 

sucessivas a uma classe operante alvo. A modelagem é empregada para produzir 

respostas que, devido a um nível operante baixo, ou devido à complexidade, não seria 

emitida, ou seria emitida somente depois de um tempo considerável. A variabilidade 

que segue o reforço geralmente provê as oportunidades para o reforço de outras 

repostas que se aproximam mais de perto do critério que define a classe operante 

alvo. A modelagem é uma variedade da seleção operante. (p.411) 

Na psicoterapia, a modelagem de repertórios é um dos processos descritos por 

Meyer (2004), que do ponto de vista do terapeuta, estão à disposição dele para promover 

mudanças na clínica. Segundo a autora, o terapeuta pode emitir regras, no sentido de 

recomendar ações e tarefas ao cliente e interpretar – descrevendo as contingências para o 
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cliente. Um terapeuta também pode favorecer autorregras, por exemplo, solicitando 

reflexões sobre um determinado assunto e apresentar consequências para as regras que o 

cliente elaborar, modelando diretamente o comportamento verbal do cliente na sessão. Um 

terapeuta pode ainda fornecer estimulação suplementar, como quando interpreta um relato 

de forma a salientar propriedades de estímulo que não exerceram controle sobre o 

comportamento do cliente e alterar a função dos estímulos que operam no ambiente 

extraconsultório. Pode, por fim, modelar repertórios, o que implica no exercício da audiência 

não punitiva e em procedimentos baseados na consequenciação direta do comportamento. 

A descrição do processo de modelar repertórios apresentada por Meyer (2004) é 

consistente com o que Follette, Naugle e Callaghan (1996) definiram por responder 

contingente. Para estes autores, responder contingente é a resposta imediata do terapeuta 

que reforça diferencialmente comportamentos alvo específicos do cliente. Eles afirmam que 

“aos poucos, o terapeuta passa a selecionar classes de comportamentos que indiquem 

mudanças relevantes, de acordo com os objetivos previamente estabelecidos” (p. 630), 

sugerindo que as reações do terapeuta a estas classes consistem em uma intervenção 

caracterizada como modelagem. 

Tal processo de modelagem também integra a Psicoterapia Analítica Funcional (PAF, 

Baruch et al., 2009). A PAF está fundamentada sobre a teoria comportamental, o que 

direciona o terapeuta para intervenções no nível do momento a momento e permite 

predições acerca dos mecanismos de mudança presentes nas suas técnicas. Segundo os 

princípios básicos da PAF, os problemas e as melhoras do cliente devem aparecer no 

contexto da interação terapêutica, quando o terapeuta pode modelar o comportamento do 

cliente utilizando suas próprias reações diferenciais de forma contingente. E, além disso, 

pode fazer com que as melhoras em sessão sejam generalizadas para fora do contexto da 

terapia ajudando o cliente a interpretar o seu próprio comportamento (Tsai et al., 2009).  

Recentemente pesquisadores passaram a procurar por princípios de mudança com 

suporte empírico (Rosen & Davison, 2003). Isto exige o desenvolvimento de metodologias 

em pesquisa sobre psicoterapia, como a observação direta do processo terapêutico. Por 

exemplo, Busch, Kanter, Callaghan, Baruch e Weeks (2009) empregaram uma análise de 

micro processos para esclarecer os mecanismos de mudança da PAF (este estudo será mais 

bem descrito adiante), categorizando cada verbalização do cliente e do terapeuta e 
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determinando a probabilidade de transição em um estudo de caso. Este método poderia ser 

utilizado para explorar as hipóteses acerca da modelagem em TACI. Outros estudos 

brasileiros recentemente realizados sobre terapia comportamental utilizaram tais 

estratégias, abordando a categorização de comportamentos (Del Prette, 2006; Donadone, 

2009; Meyer, 2009; Oshiro & Meyer, 2009; Rocha, 2008 etc.) ou o estudo de sequências de 

comportamentos, quer com determinação da probabilidade condicional, quer a partir de 

outras técnicas (Del Prette, Xavier, Oyama & Meyer, 2008; Sadi, 2011; Silveira, 2009 etc). 

Como referido, no estudo de Busch et al. (2009) se determinou a probabilidade de 

transição de comportamentos para verificar se as intervenções previstas pela PAF 

ocorreriam imediatamente após os comportamentos alvo do cliente em terapia. Para isso, 

realizaram a determinação da probabilidade de transição, que consiste em verificar em que 

proporção uma categoria é seguida por outra em relação à ocorrência da primeira (cf. o 

Método para maiores explicações e exemplos). Este procedimento possibilita verificar se 

determinadas sequências de categorias são mais prováveis. 

A determinação da probabilidade de transição é parte integrante das três técnicas de 

análise sequencial descritas por Lichtenberg e Hack (1986): os Modelos de Markov, a Análise 

Sequencial de Lag e a Teoria da Informação. Para os autores, estas técnicas compartilham de 

uma busca por “padrões sequenciais ou redundâncias entre eventos e/ou comportamentos” 

(p. 170) e são utilizadas para avaliar os resultados de uma terapia a partir dos padrões de 

interação entre o terapeuta e o cliente. No trabalho de Lichtenberg e Hack, a probabilidade 

de transição é referida como probabilidade condicional. 

Assim, é possível que a realização de um procedimento de probabilidade de transição 

esclareça se os comportamentos do terapeuta que seguiram os comportamentos alvo do 

cliente em TACI são coerentes com um processo de modelagem. 

Porém, além da realização deste procedimento, também é necessário especificar 

quais comportamentos deveriam ser observados. No caso do cliente, é necessário 

especificar quais comportamentos deveriam ser alvo da intervenção do terapeuta, ou seja, 

quais comportamentos são relevantes para a psicoterapia. Para este fim existe a Functional 

Analytic Psychotherapy Rating Scale (FAPRS, Callaghan & Follette, 2008) que foi desenvolvida 

para a categorização dos comportamentos de terapeuta e cliente na sessão de terapia como 

um esforço para testar os mecanismos de mudança propostos pela PAF (Busch et al., 2009). 
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A escala FAPRS deve especificar quais são os comportamentos do cliente que deveriam ser 

modelados em sessão e quais são os comportamentos do terapeuta que deveriam ser 

apresentados de maneira contingente para manejar adequadamente o responder do cliente.  

Da mesma forma, é necessário especificar quais comportamentos do terapeuta estão 

ocorrendo durante a sessão, caracterizando a intervenção. Para isso tem sido usado o 

Sistema de Categorização dos Comportamentos da Interação Terapêutica (SiMCCIT, 

Zamignani, 2007). O SiMCCIT foi desenvolvido para ser empregado em pesquisas de 

processo. O sistema foi elaborado a partir dos principais estudos encontrados na literatura 

da área, tendo em vista sua aplicabilidade e utilidade. É composto por três eixos de 

categorização e quatro qualificadores, sendo que o Eixo I envolve as categorias de 

comportamento verbal vocal e não vocal, o Eixo II envolve os temas tratados na sessão e o 

Eixo III, respostas motoras. O sistema conta com um treino padronizado para observadores. 

Para o estudo do comportamento do terapeuta, apresenta as categorias Solicitação de 

Relato, Facilitação, Empatia, Informação, Solicitação de Reflexão, Recomendação, 

Interpretação, Aprovação, Reprovação, Outros e Gestos (de concordância, discordância, 

comando e outros). 

Enfim, uma vez especificados os eventos e os padrões de interação destes na TACI, é 

possível que tais especificações deem suporte para a teoria da modelagem como processo 

de mudança na psicoterapia.  

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

É importante apontar o que a literatura apresenta em relação às pesquisas que 

tiveram relevância para a realização deste trabalho. Nessa seção, poderão ser conferidos 

trabalhos recentes com categorização de comportamentos do cliente em que foram 

utilizados a escala FAPRS (Callaghan & Follette, 2008), o SiMCCIT (Zamignani, 2007), ou 

similares. Serão também descritos trabalhos recentes em que se realizou a determinação da 

probabilidade de transição ou procedimentos similares para verificar regularidades no 

responder de terapeutas a comportamentos clinicamente relevantes de clientes. Por fim, 

serão revistos alguns trabalhos em que se obtiveram índices de concordância entre 

observadores. Estes estudos compõem esforços para apontar os processos de mudança 

responsáveis pela melhora do cliente em tratamento psicológico. 
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2.1 Estudos com categorização de comportamentos 

Em Busch et al. (2009), a FAPRS foi utilizada para verificar o processo de mudança a 

partir de um caso de tratamento bem sucedido de depressão e transtorno de personalidade 

histriônica. Neste estudo, as frequências das categorias da FAPRS foram comparadas em três 

fases do tratamento, a saber, Avaliação, Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) e PAF. Na 

Tabela 1, extraída do artigo publicado, pode-se conferir os resultados encontrados neste 

estudo. As colunas representam as categorias de comportamento de cliente 

(Comportamento Problema, Comportamento de Melhora e Cliente Foca na Relação 

Terapêutica) e terapeuta (Terapeuta Evoca CCRs, Terapeuta Modela CCR1, Terapeuta 

Modela CCR2, Resposta Ineficaz do Terapeuta e Terapeuta Foca na Relação Terapêutica) e as 

linhas representam a porcentagem da ocorrência destas categorias nas sessões em cada fase 

de intervenção. 

 

Tabela 1 - Porcentagem das categorias de cliente e terapeuta durante cada sessão e média entre cada fase da intervenção 
(Busch et al., 2009, p. 07). 
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Avaliação          

 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4 0,85 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

 5 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 

 Total 0,17 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 

Terapia Cognitiva Comportamental 

 6 4,12 0,00 3,09 0,00 1,04 0,00 0,00 9,38 

 7 4,10 0,82 0,82 0,82 1,64 0,82 0,82 1,64 

 8 1,15 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 1,15 5,75 

 9 10,23 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 2,25 0,00 

 10 2,38 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 8,24 

 11 0,98 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 

 Total 3,83 0,14 3,11 0,14 0,63 0,14 0,70 4,49 

Psicoterapia Analítica Funcional 

 12 15,43 6,29 27,43 2,30 11,49 3,45 0,00 32,76 

 13 1,12 3,37 8,99 1,12 0,00 2,25 0,00 14,61 

 14 6,74 4,49 7,87 1,11 4,44 3,33 0,00 16,67 

 15 13,04 2,61 54,78 4,31 8,62 1,72 0,00 59,48 



19 
 

 16 10,20 15,31 41,84 1,02 9,18 9,18 1,02 46,94 

 17 5,26 0,88 4,39 2,61 3,48 0,00 0,87 9,57 

 18 2,05 0,68 6,16 0,00 1,36 0,00 0,00 11,56 

 19 2,54 5,08 5,93 0,00 0,00 5,04 0,00 7,56 

 20 1,75 7,02 23,68 0,88 2,63 3,51 0,00 25,44 

  Total 6,46 5,08 20,12 1,46 4,58 3,16 0,21 24,95 

 

Como observado, os comportamentos clinicamente relevantes de problema e 

melhora foram mais frequentes na fase de PAF do que nas fases de TCC e de Avaliação. 

Ainda, na fase de PAF, pode ser observado que a prevalência de comportamento problema 

sobre comportamento melhora se inverte dentro do período de tratamento, sendo que na 

primeira sessão da PAF (décima segunda sessão) os problemas apresentam frequência de 

15,43% e os de melhora, 6,29%. Na última sessão da PAF (vigésima sessão), os 

comportamentos problema somam apenas 1,75% e os de melhora, 7,02%, confirmando o 

sucesso do tratamento com PAF a partir dos dados de categorização. 

Um exemplo do uso de categorias baseadas no SiMCCIT (Zamignani, 2007) pode ser 

conferido em Meyer (2009), que realizou um estudo apresentando os resultados de 

porcentagem média de categorias de terapeuta a partir de 17 estudos brasileiros. Em seu 

trabalho, Meyer agrupou os dados dos estudos originais em 11 categorias adaptadas para 

torna-los comparáveis.  

Tais dados podem ser conferidos na Tabela 2. As colunas representam as categorias 

de comportamento dos terapeutas. Solicitação de Informação agrupa categorias de 

Solicitação de Relato e Solicitação de Reflexão, em que o terapeuta pergunta ao cliente 

sobre eventos, sentimentos ou sobre avaliações acerca de eventos. Facilitação compreende 

verbalizações curtas durante a fala do cliente para indicar atenção e incentivar o cliente a 

continuar o relato. Informação diz respeito a verbalizações do terapeuta sobre o contrato 

terapêutico, explicação de processos, descrição de eventos etc. Recomendação é aquela 

verbalização do terapeuta em que se solicita ao cliente o engajamento em comportamentos 

dentro ou fora do consultório. Interpretação compreende o estabelecimento de relações, 

descrição de relações funcionais, explicações sobre a causa dos comportamentos do cliente 

ou terceiros etc. Prover consequências inclui aprovar ou elogiar verbalizações e ações do 

cliente (Aprovação), reprovar ou desaprovar tais verbalizações ou ações (Reprovação) e 

ainda afirmar empatia, entendimento ou aceitação incondicional (Empatia). As linhas 

representam os estudos utilizados para a elaboração desta análise e a ocorrência destas 
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categorias em cada estudo. Todos os estudos utilizados por Meyer estão devidamente 

citados e referidos em seu trabalho, sendo que no presente texto são apenas mencionados. 

Tabela 2 - Porcentagem média da adaptação das categorias das 17 pesquisas do banco de dados às categorias propostas 
em Meyer (2009, p. 92). 
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1.Azevedo-(2001) 22 
 

5 24 28 19 
    

2 

2.Barbosa-(2007) 34 4 7 4 42 5 
    

5 

3.Brandão-(2003) 32 7 
 

7 39 
 

10 3 
   

4.Colombini-(2007) 34 
 

4 8 40 10 7 2 
 

6 
 

5.Del Prette-(2006) 40 5 11 14 3 27 4 16 7 
  

7.Maciel-(2004) 13 36 3 3 26 16 
    

3 

8.Martins-(1999) 36 
  

12 34 15 
    

3 

9.Medeiros-(2001) 25 
 

5 13 49 7 
    

0 

11.Oliveira-(2002) 44 
 

13 13 22 7 
     

12.Rocha-(2008) 36 13 18 4 8 11 3 2 5 
  

13. Tourinho et al.-(2007) 34 5 12 4 33 7 
    

4 

14.Ulian-(2007) 50 4 12 10 8 11 3 8 
  

5 

15.Wielenska-(2002) 25 
 

24 
  

43 23 17 3 
 

7 

16.Yano-(2003) 18 
 

11 23 23 25 
     

17.Yano-(2008) 55 
 

9 4 17 15 
     

18.Zamignani-(2001) 30 5 10 15 15 13 
 

12 0 
 

13 

19.Zamignani-(2007) 10 33 2 5 8 9 3 5 1 30 4 

N 17 9 15 16 16 14 7 8 5 2 11 

Mínimo 10 4 2 3 3 5 3 2 0 6 0 

Máximo 55 36 24 24 49 43 23 17 7 30 13 

Média 32 12 9,7 10 25 16 8,7 8,3 2,6 18 4,6 

Desvio-padrão 12 13 5,9 6,6 14 10 7,1 6 2,7 17 3,3 

 

Na Tabela 2, a categoria com a maior média de ocorrência é Solicitação de 

Informação, com valor médio de 32%, seguida por Interpretação, que teve média de 25%, 

Silêncio, com 18%, Prover Consequências, com 16% e Facilitação com 12%. As categorias 

com menor frequência média entre todos os estudos foram Recomendação, com 10%, 

Informação com 9,7% e Outros, com 4,6%. As subcategorias de Prover Consequências eram 

Empatia, com 8,7%, Aprovação, com 8,3% e Discordância, com 2,6%. Estes dados 

possibilitam um panorama geral acerca do responder de um terapeuta comportamental em 

sessões de psicoterapia e permite realizar comparações a partir de dados encontrados em 
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novas pesquisas, apontando semelhanças e discordâncias e interpretando dados novos com 

maior propriedade. 

Del Prete, Xavier, Oyama e Meyer (2008) realizaram um trabalho utilizando o SiMCITT 

e parte das categorias do FAPRS. Foram comparadas as análises de contingências escritas 

por uma terapeuta, a partir de um estudo de caso primeiramente abordado em Del Prette 

(2006), de um menino de 10 anos que apresentava comportamentos de desafio e oposição. 

O estudo envolveu a categorização dos comportamentos da terapeuta e do cliente na 

terceira e em uma estimada 60ª sessão (ocorrida dois anos após o início da terapia, mas que 

não apresentava registro ordinal). Os Comportamentos Problema eram caracterizados por 

esquivas de demanda da terapeuta e os Comportamentos de Melhora como seguimento de 

demandas, ocorridos no contexto da interação terapêutica. 

Na Tabela 3, as colunas representam a frequência, absoluta e percentual, dos 

comportamentos na terceira e na 60ª sessão, cujas categorias estão especificadas nas linhas. 

As categorias de cliente são CCR1, que especificam a ocorrência de desafio e oposição; CCR2, 

caracterizado por seguimento de regras ou negociação; e Outros, quando o comportamento 

do cliente não poderia ser categorizado como CCR1 ou CCR2. As categorias da terapeuta 

podem ser descritas da mesma maneira que as descritas para o trabalho de Meyer (2009). 

Tabela 3 – Comportamentos de Cliente e Terapeuta na terceira e na sexagésima sessão (Del Prette et al., 2008). 

  Terceira Sessão 60ª Sessão 
  Ocorrência % Ocorrência % 

Cliente      
 CCR1 41 28 12 5 
 CCR2 18 12 85 38 
 Outros 88 60 129 57 
Terapeuta      
 Solicitação de Relato 24 15 82 30,1 
 Facilitação 1 0,5 3 1,1 
 Empatia 7 4 10 3,7 
 Informação 35 22 62 22,8 
 Solicitação de Reflexão 5 3 1 0,4 
 Recomendação 26 16 56 20,6 
 Interpretação 3 2 0 0,0 
 Aprovação 30 18,5 56 20,6 
 Reprovação 31 19 2 0,7 

Legenda. CCR1: Comportamento Problema; CCR2: Comportamento de Melhora. 

Dessa forma, é possível verificar que nos resultados de Del Prette et al. (2008) 

também houve inversão de prevalência entre os comportamentos alvo, ou seja, ocorrem 

mais CCR1 na terceira sessão e mais CCR2 na 60ª sessão. Tal dado sugere que a intervenção 

foi bem sucedida. O responder da terapeuta também apresentou um padrão diferenciado 

nas sessões. Há uma ocorrência maior de Solicitação de Relato e Recomendação na 60ª 
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sessão, o que poderia estar relacionado a uma melhora da interação – se antes o cliente se 

opunha nas interações com a terapeuta, nesse momento já havia aprendido a  seguir regras 

e a negociar, possibilitando mais conversas. As categorias Reprovação e Solicitação de 

Reflexão diminuíram de frequência na 60ª sessão, uma vez que ocorreram menos CCR1. 

Previamente a Solicitação de Reflexão era uma das consequências apresentadas para os 

CCR1, quando a terapeuta pedia ao cliente que avaliasse se aquele comportamento estava 

correto ou se ele gostaria que outras pessoas o tratassem daquela forma. 

Há ainda trabalhos em que os comportamentos alvo da intervenção são avaliados a 

partir de escalas ou sistemas que podem ser instrumentos validados ou instrumentos criados 

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

literatura, ou pós-definidos. Neste caso as categorias são formuladas a partir da análise dos 

dados. No trabalho de Rocha (2008), foi avaliada a ocorrência de comportamentos 

desejáveis e indesejáveis em sessões de terapia analítico-comportamental com 11 

adolescentes infratores de alto risco. Para isso, Rocha pré-definiu os comportamentos de 

hostilidade, mentira e atribuição de culpa aos outros como comportamentos indesejáveis, 

baseada em dados da literatura, que deveriam diminuir ao longo da terapia; auto revelação, 

expressão de arrependimento e expressão de sentimento positivo foram selecionados como 

comportamentos desejáveis que deveriam aumentar de frequência ao longo das sessões. A 

pesquisadora ouvia e atribuía de zero a dois pontos aos comportamentos desejáveis ou 

indesejáveis ocorridos a cada sessão, sendo que a não ocorrência dos comportamentos alvo 

não recebia pontuação.  

Então, Rocha (2008) calculou a média da pontuação dos episódios em cada sessão e 

comparou todas as sessões para verificar se os comportamentos adequados aumentaram e 

se os comportamentos indesejáveis diminuíram ao longo da terapia. A inversão desse 

padrão de responder, bem como a verificação da ocorrência de reincidência criminal, da 

permanência na escola, da manutenção do trabalho e da permanência na psicoterapia, foi 

utilizada como critério para determinar se houve ou não modificação do padrão antissocial 

para os adolescentes. Nos resultados, nove participantes apresentaram aumento de 

comportamentos desejáveis e diminuição de comportamentos indesejáveis. Dois 

adolescentes, que não apresentaram inversão de comportamentos, ainda receberam 

avaliação negativa considerando-se os demais critérios de modificação de padrão antissocial. 
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Apenas um dos adolescentes que teve aumento de comportamentos desejáveis e 

diminuição de comportamentos indesejáveis recebeu avaliação negativa para modificação 

de padrão antissocial e apenas um teve avaliação parcialmente positiva. Dessa forma, sete 

participantes receberam avaliação positiva e apresentaram aumento de comportamentos 

desejáveis e diminuição de indesejáveis no estudo de Rocha. Cabe ressaltar que aqueles 

adolescentes que não apresentaram modificação em nenhum dos critérios estabelecidos 

receberam, posteriormente, diagnóstico de psicopatia. 

 

2.2 Estudos sobre regularidades no responder de terapeutas 

Algumas pesquisas recentes têm acrescentado ao estudo das frequências da 

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

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

faz sentido que pesquisadores verifiquem se o responder de um terapeuta é contingente e 

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

terapeuta podem constituir estímulos reforçadores ou aversivos e que a modelagem é um 

processo de aprendizagem eficaz para instalar um determinado repertório. 

Silveira (2009) utilizou a técnica de Análise Sequencial de Lag (Lichetenberg & Heck, 

1986) para analisar o comportamento de uma terapeuta em dez sessões filmadas de 

orientação de pais, utilizando o SiMCCIT (Zamignani, 2007) com o software The Observer 

Pro. A Análise Sequencial de Lag envolve os conceitos de Probabilidade Incondicional, 

Probabilidade Condicional, Evento Critério e Lag. Probabilidade incondicional é a 

probabilidade de ocorrência de um evento considerando a totalidade dos eventos 

apresentados, por exemplo, em uma sequência de eventos em que A ocorre uma vez, B 

ocorre duas vezes e C ocorre três vezes, a probabilidade incondicional de C ocorrer é de três 

em seis, ou seja, 0,5. Um evento critério é aquele selecionado para a determinação da 

probabilidade condicional,ou seja, da probabilidade de um evento ocorrer em relação ao 

evento critério. Na técnica da Lag Analysis, o evento critério é aquele que ocorre com maior 

frequência.  Por exemplo, se o evento critério for C, sendo que a sequência dos eventos foi 

C-B-C-B-C-A, a probabilidade condicional de B ocorrer após C foi de 2 em 3, ou seja, 0,67 . 

Lag representa a distância ordinal do evento estudado para o evento critério, por exemplo, o 
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evento que ocorre imediatamente após o critério é considerado lag+1, o que antecede o 

critério, lag-1, o que ocorre após o lag+1 é considerado lag+2 etc. 

Em seu trabalho, Silveira (2009) observou a probabilidade incondicional de 

determinada categoria de comportamento ocorrer nas sessões. Depois, determinou a 

probabilidade condicional de essas categorias ocorrerem de acordo com seus eventos 

antecedentes e subsequentes em diversos lags. Seus resultados apontaram que em uma 

intervenção de orientação de pais em grupo bem sucedida, as categorias de terapeuta do 

SiMCCIT mais prevalentes foram Aprovação, Recomendação, Interpretação, Informação e 

Solicitação de Relato. Porém os achados mais interessantes revelaram que dado Aprovação 

como evento critério, tinha-se aumentada a probabilidade da apresentação de novas 

aprovações e ainda interpretações e recomendações. Quando o evento critério selecionado 

foi Recomendação, novas recomendações e aprovações foram mais prováveis. Isso significa 

que, em geral, a terapeuta intervinha apresentando elogios ao comportamento das clientes 

antes de recomendar e explicar quais as variáveis que controlavam o seu comportamento. 

Um exemplo do primeiro caso é que quando a cliente relatava que tinha dado uma ordem 

firme para o filho, gritando, a terapeuta primeiramente aprovava a assertividade da cliente 

para depois recomendar que tentasse ser firme sem gritar ou interpretar a razão da cliente 

ficar tão irritada a ponto de gritar. 

No trabalho já citado de Busch et al. (2009), os autores utilizaram o cálculo da 

probabilidade de transição para verificar se o terapeuta respondeu efetivamente aos CCRs 

do cliente. Para os autores, é relevante saber se o terapeuta respondeu efetivamente nos 

Lags 1, 3 e 5, considerando que o terapeuta teria três oportunidades para responder ao CCR. 

Os Lags 2 e 4 foram ignorados porque se tratavam de verbalizações do próprio cliente. 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos pelo cálculo da probabilidade de 

transição. A parte superior apresenta os resultados para as consequências providas pelo 

terapeuta para os CCR1 da cliente, que envolviam comportamento histriônico e 

manipulador. A parte inferior apresenta os resultados para as consequências para os CCR2, 

que envolviam a ocorrência de “comportamento genuíno”. As colunas apresentam os dados 

para as diferentes fases da intervenção, Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) e 

Psicoterapia Analítica Funcional (PAF), em diferentes Lags, 1, 3 e 5. As linhas apresentam a 

probabilidade de transição das categorias de cliente para as categorias de terapeuta: TCCR1, 
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quando o terapeuta reprovava, bloqueava ou analisava um CCR1; TCCR2, quando o 

terapeuta aprovava ou analisava um CCR2; INF, quando o terapeuta era ineficaz e elogiava 

um CCR1 ou reprovava ou bloqueava um CCR2; e Outros, que reúne as demais categorias de 

terapeuta que poderiam ocorrer após CCR1 ou CCR2. 

Tabela 4 - Probabilidade de transição de TCCRs, INFs e Outros Comportamentos após CCR1 e CCR2 em Lag 1, 3 e 5 (Busch et 
al., 2009, p. 09). 

 CCR1        

 Lag 1   Lag 3   Lag 5  
 TCC (N=22) PAF (N=73)  TCC (N=22) PAF (N=73)  TCC (N=22) PAF (N=73) 

TCCR1 18,18% 50,58%
a
  4,55% 27,40%

b
  0,00% 26,03%

b
 

 n=4 n=37  n=1 n=20  n=0 n=19 
INF 18,18% 2,74%

b
  0,00% 1,37%  0,00% 1,37% 

 n=4 n=2  n=0 n=1  n=0 n=1 
Outro

c
 63,64% 46,58%  95,45% 71,23%  100,00% 72,60% 

 n=14 n=34  n=21 n=52  n=22 n=53 
         
 CCR2

d
        

 Lag 1   Lag 3   Lag 5  
 TCC (N=1) PAF (N=52)  TCC (N=1) PAF (N=52)  TCC (N=1) PAF (N=52) 

TCCR2 100,00% 46,15%  0,00% 17,31%  0,00% 13,46% 
 n=1 n=24  n=0 n=9  n=0 n=7 
INF 0,00% 0,00%  0,00% 1,92%  0,00% 0,00% 
 n=0 n=0  n=0 n=1  n=0 n=0 
Outro

c
 0,00% 53,85%  100,00% 80,77%  100,00% 86,54% 

 n=0 n=28  n=1 n=42  n=1 n=45 

Legenda. TCC: Terapia Cognitiva Comportamental; PAF: Psicoterapia Analítica Funcional; CCR1: Comportamento problema do cliente; 
CCR2: Comportamento de melhora do cliente; TCCR1: Terapeuta modela CCR1; TCCR2: Terapeuta modela CCR2; INF: Resposta ineficaz ao 
CCR; Outro: demais comportamentos do terapeuta que não os especificados. 
a p<.01 pelo teste de Chi Quadrado. 
b p<.05 pelo teste exato de Fischer bi caudal. 
c A comparação das taxas de “outros” comportamentos não é aplicável. 
d Comparações entre CCR2 em TCC e PAF são impossíveis devido a não ocorrência de CCR2 durante a fase de TCC. 

Os resultados apontam que o terapeuta respondeu efetivamente aos CCRs 

principalmente nas fases de PAF e em Lag 1. Este resultado é consistente com a teoria 

comportamental de que o estímulo reforçador deve ocorrer imediatamente após a resposta 

que representa a classe operante alvo a ser modelada. 

As consequências providas pelo terapeuta para os comportamentos clinicamente 

relevantes do cliente também foram avaliadas no já citado estudo de Del Prette et al. (2008). 

Neste estudo, se verificou quais categorias de comportamento segundo o SiMCCIT eram 

mais prevalentes após a ocorrência de CCR1, CCR2 e Outros comportamentos na terceira e 

na 60ª sessão. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 5. As linhas representam as 

categorias de comportamento do cliente e as colunas apresentam os dados de frequência 

destas categorias, bem como a consequência provida pela terapeuta com maior prevalência 

e sua porcentagem. 
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Tabela 5 - Ocorrência e porcentagem dos comportamentos do cliente, categorizados como problema, melhora ou outros, e 
categoria mais frequente do terapeuta após a categoria do cliente indicada (Del Prette et al., 2008). 

  Terceira sessão   Sexagésima sessão   
 Bruto % Consequência Bruto % Consequência 

CCR1 41 28 Reprovação (63,4%) 12 5 Nenhum (30,8%) 
CCR2 18 12 Aprovação (56,3%) 85 38 Aprovação (37,2%) 
Outros Comportamentos 88 60 Nenhum (16,8%) 129 57 Solicitação de Relato (31%) 

“Nenhum” indica que o comportamento do cliente não foi seguido por nenhuma resposta da terapeuta, mas por outro comportamento do 
próprio cliente. Legenda: CCR1: Comportamento Problema; CCR2: Comportamento de Melhora. 

O estudo chamou a atenção para uma questão relacionada a processos de mudança 

que pode ser fundamental para o entendimento do princípio ativo do sucesso nesse caso 

clínico. Na terceira sessão, 63% dos comportamentos problema foram seguidos por 

Reprovações da terapeuta. Nesta mesma sessão, a categoria de terapeuta que mais seguiu 

os comportamentos de melhora foi Aprovação, com 56,3%. Os outros comportamentos não 

foram seguidos por nenhum comportamento da terapeuta em 16,8% na terceira sessão, o 

que quer dizer que a ocorrência de uma instância de outro comportamento geralmente era 

seguida por outra verbalização do próprio cliente. 

Já na sexagésima sessão, os comportamentos problema não foram seguidos por 

nenhum comportamento da terapeuta em 30,8% de suas ocorrências. Nessa mesma sessão, 

a categoria de terapeuta que mais seguiu os comportamentos de melhora foi Aprovação, 

com 37,2%. Solicitação de Relato foi o comportamento da terapeuta que mais ocorreu após 

outros comportamentos da cliente na sexagésima sessão, com 31%. 

Estes dados indicam que o responder da terapeuta foi diferenciado de acordo com o 

comportamento do cliente. Além disso, sugerem que a categorização dos comportamentos 

ocorridos em sessão e a categorização do comportamento do terapeuta que ocorre após os 

comportamentos clinicamente relevantes podem evidenciar o processo de modelagem. Um 

indicador de validade do sistema de categorização foi que os resultados de categorização 

coincidiram com a avaliação de melhora por parte da terapeuta. Na terceira sessão a 

terapeuta avaliava o cliente como apresentando problema de comportamento desafiador e 

de oposição e a ocasião da sexagésima sessão coincidiu com o período em que a terapeuta 

deu alta ao cliente. 

 

2.3 Teste de concordância entre observadores 

Em geral, as pesquisas realizadas a partir da categorização de comportamentos da 

interação terapêutica contam com a realização de testes de concordância para aumentar a 
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validade interna do estudo (p.ex. Busch et al., 2009; Del Prette, 2011; Zamignani, 2007). Para 

Kazdin (1982), “a concordância entre observadores (...) se refere ao quanto os observadores 

concordam em seu registro do comportamento” (p. 48), o que faz parte dos critérios para o 

aumento da validade interna de um estudo.  

O índice Kappa tem sido recomendado por descontar as concordâncias ocorridas ao 

acaso (Suen & Ary, 1989). Zamignani (2007) afirma que o coeficiente Kappa “considera como 

satisfatório um índice próximo ou superior a 0,60” (p. 112). 

Busch et al. (2010) apontaram que quando a categorização é realizada pelo próprio 

terapeuta do caso e a concordância por um colega de supervisão ou o próprio supervisor, 

produz-se índices aceitáveis de concordância mas não se garante a replicação do método de 

coleta ou dos resultados por parte de pesquisadores que não conhecem o caso clínico. Isso 

porque o terapeuta e colegas familiarizados com o caso seriam observadores com um 

conhecimento privilegiado acerca dos padrões de responder do cliente. Por isso, os autores 

sugerem que, para demonstrar a concordância e a possibilidade de reproduzir o método de 

categorização por outros pesquisadores, as categorizações e a concordância fossem 

realizadas por quem não estivesse familiarizado com o caso. 

Sugerem que os observadores recebam o mesmo treino nos sistemas utilizados para 

a coleta de dados, tenham acesso à conceituação do caso e realizem categorizações em 

duplas. Vale ressaltar que o acesso à conceituação do caso, por mais completa e detalhada 

que esta pode ser, é diferente do conhecimento privilegiado que o terapeuta e os colegas de 

supervisão possuem. Pode ser discutido, por exemplo, se os resultados produzidos por um 

terapeuta que categoriza as próprias sessões seriam replicados por um observador que 

recebeu uma conceituação de caso detalhada, mas que não participou da terapia ou da 

supervisão do caso. Ainda, pode ser discutido se os resultados produzidos por observadores 

diferentes, que receberam as mesmas informações detalhadas, produziriam concordância. 

Após testar um procedimento a partir desses critérios (treino nos sistemas, acesso à 

conceituação do caso e categorização em duplas), Busch et al. (2010) avaliaram que as 

categorizações realizadas em duplas produzem maior índice de concordância do que aquelas 

realizadas com um observador sozinho, e que os pares de observadores com mais 

experiência clínica produziram concordância maior do que os pares que tinham algum 

observador inexperiente.  
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3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo evidenciar o processo de modelagem de 

repertórios em dois casos de TACI utilizando o procedimento de determinação da 

probabilidade de transição. Pretende observar se ocorre um responder diferencial e 

contingente do terapeuta de acordo com o comportamento clinicamente relevante do 

cliente em sessões de TACI, verificando se existem mudanças no comportamento dos 

clientes no decorrer do tratamento. 
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4 MÉTODO 

4.1 Participantes 

Os participantes deste trabalho foram um pesquisador, um observador independente 

e duas díades terapeuta e criança. 

O pesquisador possui experiência de atendimento sob supervisão em Terapia 

Analítico-Comportamental, é familiarizado com os conceitos da PAF, realizou o treino de 

categorização padronizado do SiMCCIT (Zamignani, 2007), tendo realizado categorizações 

segundo este sistema em três trabalhos (Melo, 2009; Souza et al., 2008; Del Prette et al., 

2008) e segundo categorias individualizadas em um trabalho (Del Prette et al., 2008). 

O observador independente foi um psicólogo com experiência em psicologia 

experimental, Terapia Analítico-Comportamental e acompanhamento terapêutico. 

Trabalhou na presente pesquisa como voluntário. É familiarizado com os conceitos da PAF e, 

para a participação no estudo, completou o treino padronizado de categorização do 

SiMCCIT, estudou as categorias para cliente da FAPRS, realizou discussões acerca dos casos 

clínicos e realizou categorizações do Caso 1 em conjunto com o pesquisador. As sessões com 

categorização em conjunto usadas para cálculo de concordância foram, para os 

comportamentos da terapeuta, 30 minutos iniciais da décima primeira sessão, e para os 

comportamentos da cliente, 30 minutos iniciais da décima sexta sessão. 

As terapeutas dos Casos 1 e 2 eram alunas de curso de graduação de psicologia, sob 

supervisão curricular em psicologia clínica, na abordagem analítico-comportamental. 

A cliente do Caso 1 era uma menina de 10 anos no início do atendimento, 

matriculada na 4ª série do ensino fundamental público municipal da cidade de São Paulo 

que apresentava queixa de dificuldades escolares e histórico de repetência. As dificuldades 

da cliente envolviam desinteresse por questões acadêmicas que implicavam em déficits de 

aprendizagem, levando a um histórico de repetência e no risco de novamente repetir o ano 

escolar. Tanto os relatórios de estágio como os próprios vídeos foram utilizados para a 

definição das categorias da cliente, que serão descritas a seguir nessa seção. 

O cliente do Caso 2 era um menino de sete anos no início da terapia que estava 

matriculado na 3ª série do ensino fundamental em uma escola particular e que também 

apresentava queixa de dificuldades escolares. Diferia da cliente do Caso 1 apresentando 

comportamento opositor e desafiador, bem como fala infantilizada, verbalizando 
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constantemente que queria ser pequeno ou que não queria crescer. Os pais estavam 

interessados em verificar se o cliente preenchia critérios diagnósticos para algum transtorno 

de desenvolvimento. O cliente também relatava receber constantemente castigos físicos. O 

estudo foi realizado utilizando vídeos do primeiro ano de atendimento, mas o caso 

continuou em atendimento. Além das filmagens e dos relatórios, foram realizadas discussões 

com a terapeuta do caso para a determinação das categorias deste cliente. 

Os atendimentos selecionados possuíam filmagem disponível em DVD, sendo que a 

amostra de sessões para a realização da pesquisa corresponde ao estágio curricular de 

atendimento clínico em clínica escola. Os casos foram selecionados após o início dos 

atendimentos, sendo que não houve influência da pesquisa no andamento da psicoterapia.  

 

4.2 Materiais 

Foram utilizados os seguintes materiais para a realização da pesquisa. 

1. 50 DVDs com a filmagem das sessões de atendimentos (18 DVDs do Caso 1 e 32 do 

Caso 2); 

2. 33 relatórios semanais de atendimentos produzidos pelas terapeutas (18 do Caso 1 e 

15 do Caso 2); 

3. Quatro relatórios síntese acerca das terapias (um do Caso 1 e três do Caso 2); 

4. Um relatório de visita escolar para a cliente do Caso 1; 

5. Um relatório do neurologista para o cliente do Caso 2; 

6. Programa The Observer Video-Pro Complete, Set up, Noldus Information 

Technologies, juntamente com o Video-Pro software, um decoder MPEG1f2 High 

Quality Encode; 

7. Um computador DELL.MM01 Dell PC com monitor de 17 polegadas, equipado com o 

item 5 e o Pacote Office 2007®. 

 

4.3 Categorias dos clientes 

O comportamento dos clientes foi categorizado segundo a Functional Analytic 

Psychotherapy Rating Scale (FAPRS). As categorias da escala FAPRS são idiossincráticas, ou 

seja, são adequadas de acordo com cada cliente e podem ser conferidas a seguir. 
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Cliente do Caso 1 

Comportamento Problema (CCR1). Na queixa principal, as dificuldades de aprendizagem da 

cliente parecem estar ligadas a um pobre repertório escolar, o que dificultaria o 

desempenho da cliente na escola e demandaria um alto custo de reposta para cumprir com 

as atividades propostas no cotidiano acadêmico. Desta forma, as intervenções pareceram 

ser constituídas de atividades que, como nas atividades escolares, demandariam certo 

“esforço” da cliente, sendo que ela deveria se empenhar para cumprir as atividades 

propostas pela terapeuta. Então os Comportamentos Clinicamente Relevantes Problema 

(CCR1) seriam caracterizados como respostas verbais ou não verbais com um custo inferior 

ao necessário para cumprir uma tarefa, com a função de remover a tarefa proposta e 

permitir acesso a atividades que demandariam um menor custo de resposta. Em resumo, os 

CCR1 desta cliente envolviam esquiva de tarefas difíceis. 

Desistência. Foi categorizada a ocorrência de CCR1 sempre que a cliente abandonava uma 

atividade proposta pela terapeuta, sorrindo, fazendo solicitações claramente não 

relacionadas com a atividade em curso etc., quando lhe era solicitado ler uma 

determinada palavra em um texto ou era sua vez em um jogo pedagógico. 

Trapaça. Foram categorizadas como CCR1 tentativas de terminar uma tarefa 

inadequadamente ou de realizar uma jogada desrespeitando as regras do jogo, para 

terminar a tarefa ou o jogo rapidamente e remover aquela atividade. Por exemplo, a 

leitura incorreta de uma palavra no texto, baseada apenas na leitura correta da primeira 

sílaba, sem atentar para a as demais sílabas (ler “casa” onde está escrito “camisa”); a 

formação de uma palavra inexistente no jogo de Top Letras®, apenas utilizando as letras 

disponíveis desordenadamente, sem prestar atenção e tentando ganhar os pontos da 

jogada; a formação de uma trinca impossível, tentando descartar apesar de não ter cartas 

suficientes para descartar naquela jogada etc. Tais ocorrências foram chamadas de 

trapaça por que, desta forma, a cliente não perderia a oportunidade de jogar e ganhar 

pontos, sem para isso se esforçar o suficiente e completar a tarefa corretamente. Talvez 

algumas ocorrências categorizadas como trapaça tenham sido apenas um desempenho 

incorreto ou um não seguimento de regras, mas devido à dificuldade de inferir a causa, 

foi optado categorizar ocorrências com este tipo de topografia como CCR1. 



32 
 

Solicitação de abandono de atividade. Verbalizações que continham pedidos para 

abandonar um jogo ou a leitura de algum material diante da dificuldade para a execução 

desta, foram categorizadas como CCR1. 

Comportamento de Melhora (CCR2). Os Comportamentos Clinicamente Relevantes de 

Melhora esperados seriam respostas verbais ou não verbais que representassem alguma 

forma de engajamento nas atividades propostas e que estivessem diretamente ligadas à 

queixa. 

Colaboração. Foram categorizadas como CCR2 quaisquer respostas que configurassem a 

aceitação das propostas da terapeuta para iniciarem atividades relacionadas às 

dificuldades acadêmicas, como a leitura de livros ou cartas, jogar com brinquedos 

pedagógicos etc. 

Engajamento. Foram categorizadas como CCR2 todas as respostas com algum custo 

durante um jogo, como procurar por uma letra para formar uma palavra que havia sido 

rejeitada por estar incorreta, realizar novamente uma leitura reprovada pela terapeuta 

etc. Respostas de engajamento também compreenderam jogadas bem elaboradas em 

uma atividade na qual, previamente, a cliente demonstrou desinteresse ou desistência. 

Por exemplo, no jogo Cancan®, respostas caracterizadas pela combinação bem elaborada 

de cartas foram categorizadas como CCR2. Enquanto Colaboração envolveu aceitar 

propostas, engajamento envolveu permanecer realizando uma tarefa difícil mesmo na 

ausência de novas recomendações ou solicitações específicas da terapeuta. 

Solicitações. Pedidos de ajuda durante jogos, leituras ou realizações de outras atividades, 

seguidas de manutenção da atividade proposta, foram categorizados como CCR2. 

Iniciativas. Sempre que a cliente propunha a realização de atividades de cunho acadêmico 

ou pedagógico, realizava-se o registro de uma ocorrência de CCR2. 

Seguimento de regras. Foram categorizadas como CCR2 todas as respostas da cliente que 

demonstrassem a aceitação de uma regra que havia sido quebrada por uma trapaça, 

como tentar montar outra palavra, consertar a ordem das peças do jogo etc. 

Descrição de Variáveis de Controle (CCR3). Foram categorizadas como CCR3 quaisquer 

respostas verbais da cliente que apresentassem em seu conteúdo alguma análise, avaliação, 

consideração, previsão ou comparação acerca de seus CCR1, CCR2, E1 e E2. Por tratar-se de 

uma criança, as análises não necessariamente demandaram muita verbalização, sendo que 
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muitas vezes descreviam apenas um ou dois termos de contingências. Um exemplo disso foi 

a afirmação “eu não conseguia ler antes, mas agora eu consigo”, que pareceu ser um relato 

de melhora, porém foi categorizada como CCR3, dado o contexto da conversa em que a 

terapeuta fazia perguntas acerca do motivo das melhoras ocorridas devido aos ganhos da 

terapia. Como a verbalização da cliente claramente estava sob controle das solicitações de 

reflexão da terapeuta, a resposta preencheu critérios para ser considerada um CCR3. 

Foram consideradas ainda como CCR3, ainda, respostas verbais de concordância com 

interpretações da terapeuta, como expressões paralinguísticas (ex. uhum, hum), olhando 

para a terapeuta durante a interpretação, expressando prestar atenção e sugerindo reflexão.  

Estas pequenas análises e verbalizações de concordância foram categorizadas como CCR3 

por que, como a cliente é uma criança, pode ser que tais comportamentos façam parte de 

uma classe de descrições de variáveis de controle que pode vir a ser modelada para análises 

mais completas e complexas. Se tais verbalizações facilitarem a generalização das melhoras 

alcançadas do contexto da relação terapêutica para fora do consultório, estarão cumprindo 

a função de um CCR3. Porém a verificação desta modelagem não foi um objetivo deste 

trabalho. 

Relatos Externos de Problemas (E1). Relatos de ocorrência de dificuldades acadêmicas no 

ambiente externo ao consultório, como na escola ou em casa, foram categorizados como 

Relatos Externos de Problemas (E1). A categoria compreende tanto relatos de eventos 

específicos, por exemplo, o relato de ter falhado na realização de uma determinada 

atividade, como a descrição genérica de uma dificuldade, como o relato de geralmente 

trocar as letras “f” e “v” em redações. 

Relatos Externos de Melhora (E2). Relatos de melhora, de elogios de terceiros etc., ocorridos 

no ambiente externo à sessão, foram categorizados como Relatos Externos de Melhora (E2). 

Da mesma forma que na categoria E1, E2 compreende tanto relatos de ocorrências 

específicas como o apontamento de melhoras genéricas, como por exemplo, afirmar que 

está melhorando na escola. 

Fantasia (FT). A categoria Fantasia representa uma adaptação dos CCRs quando ocorridos no 

contexto da interação em situações lúdicas, ou seja, uma piora ou melhora emitida na 

própria sessão, porém não direcionada para a terapeuta e sim para um brinquedo, um 

desenho ou em uma representação de faz de conta. Inicialmente, a terapeuta cogitou a 
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possibilidade de a cliente apresentar comportamento agressivo. Dessa forma, foram 

categorizadas como FT respostas agressivas em atividades lúdicas, contra uma boneca de 

massinha que representava a babá da cliente. 

Outros Comportamentos (OC). Foram categorizadas como OC, quaisquer respostas verbais 

que não puderam ser incluídas em nenhumas das categorias anteriores. Diferentemente das 

categorias CCR1 e CCR2, os OCs não compreendem respostas não verbais. Gestos de 

afirmação, negação e comando, quando claramente comunicativos, são considerados 

respostas verbais e podem ser categorizados como OC caso não correspondam às categorias 

anteriores. 

 

Cliente do Caso 2 

Comportamento Problema (CCR1). O cliente apresentava duas queixas principais: 

dificuldades no rendimento escolar e problemas de comportamento. As dificuldades 

escolares ocorriam principalmente porque o cliente não permanecia na sala de aula e se 

recusava a participar de atividades propostas pelas professoras, o que o levou a um 

desempenho ruim e a tirar notas baixas na escola. Os problemas de comportamento 

envolviam oposição e desafio contra os adultos, gritar, cuspir etc. Dessa forma, os problemas 

de comportamento acabam explicando as dificuldades escolares. 

Pelas observações realizadas durante esta pesquisa, tais comportamentos teriam a função 

de evitar interações sociais. Os motivos para o cliente evitar interações sociais não estavam 

muito claros, os pais questionavam a possibilidade de um diagnóstico de autismo leve e 

ainda havia a possibilidade do cliente se comportar dessa forma para evitar castigos físicos, 

por vezes infringidos pelos pais. O cliente também afirmou que se ele fizesse “coisas feias”, 

os pais não gostariam mais dele. Dessa forma, situações em que o cliente provavelmente foi 

repreendido, recebeu afirmações de retirada de afeto (por exemplo, “se você fizer coisa feia, 

eu não gosto mais de você”) ou recebeu castigos físicos, podem ter condicionado as 

interações sociais como estimulação aversiva. Pensando nas generalizações para o 

consultório, comportamentos que evitassem as situações em que ele poderia novamente 

entrar em contato com tais reprovações, dessa vez na interação com a terapeuta, seriam 

considerados como CCR1.  Em resumo, os CCR1 deste cliente envolviam esquiva de interação 

com a terapeuta.  
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Desempenho Incorreto. Foram categorizadas como CCR1 leituras incorretas em textos ou 

escrita/cópia incorreta de palavras, contagem incorreta de numerais e a realização 

incorreta de atividades específicas, como pintar de cor diferente à proposta em uma 

atividade. 

Oposição. O cliente se esquivava das interações com a terapeuta dizendo que não queria 

realizar a atividade proposta por ela, pedindo para realizar outras atividades, pedindo 

para sair da sala (e ir ao banheiro ou ir falar com a sua mãe na sala de espera), dizendo 

para a terapeuta que não queria falar sobre os temas propostos por ela e insistindo em 

realizar atividades que a terapeuta pediu para o cliente parar de fazer. Todas estas 

verbalizações foram categorizadas como CCR1. 

Desafio. Quando o cliente quebrava uma regra previamente proposta pela terapeuta ou 

uma regra socialmente esperada, podendo causar incômodo ou irritação na terapeuta, tal 

comportamento, verbal ou não verbal, foi categorizado como CCR1. Por exemplo, em 

uma sessão o cliente começou a bater com a mão na mesa da sala da em que era 

realizada a terapia, fazendo muito barulho, o que poderia incomodar a terapeuta e outras 

pessoas do lado de fora da sala. Esta categoria é diferenciada de Oposição por não conter 

afirmações de que o cliente queria fazer outra coisa; aqui o cliente iniciava a interação 

apresentando um comportamento diferente pelo esperado para aquela situação. Outro 

exemplo foi quando o cliente insistiu em tocar no rosto da terapeuta, mesmo a terapeuta 

expressando incômodo com este comportamento. 

Ignorar. Quando o cliente falava sem correspondência com as verbalizações da terapeuta, 

ou fazia silêncio após uma pergunta, foi categorizado CCR1. O cliente também ignorava a 

terapeuta diante de recomendações de realização de atividades em sessão, como 

brincadeiras ou tarefas pedagógicas, realizando outra tarefa ou brincadeira que não a 

proposta pela terapeuta. Esta categoria é diferenciada de oposição por que o cliente não 

afirmava querer realizar outra atividade, simplesmente ignorava as solicitações. Quando 

o cliente fazia um silêncio prolongado, porém após o silêncio, respondia à pergunta da 

terapeuta, ambas as categorias eram atribuídas: CCR1 para o período de silêncio, CCR2 

para a resposta que correspondia à pergunta da terapeuta. 

Reprodução. Cantarolar e imitar falas de personagens de desenhos animados. Apesar da 

possibilidade deste comportamento ter função de autoestimulação, foi categorizado 
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como CCR1 pela probabilidade de ser uma forma de manter a terapeuta distante, 

evitando que ela sugerisse análises ou tarefas. Ocorriam principalmente após oposições 

ou durante períodos em que o cliente ignorava a terapeuta. 

“Quero ser pequeno”. O cliente afirmava que não queria crescer e que queria continuar 

sendo pequeno para evitar apanhar de outros adultos. Ele também afirmava querer ser 

pequeno quando a terapeuta elogiava algum comportamento ocorrido em sessão. Como 

ambas as situações foram analisadas como uma resposta de esquiva de interações sociais 

(entrar em contato com outras pessoas apesar do risco de ser agredido e aceitar as 

intervenções da terapeuta), toda verbalização “eu quero ser pequeno” e as justificativas 

que a acompanhava, foi categorizada como CCR1. 

Comportamento de Melhora (CCR2). Os Comportamentos Clinicamente Relevantes de 

Melhora (CCR2) esperados seriam respostas verbais ou não verbais que representassem 

alguma forma de engajamento na interação com a terapeuta. 

Bom desempenho. Toda realização de tarefa (leitura, escrita, desenho etc.) correta, 

independentemente se o cliente realizou a tarefa com dificuldade ou lentidão. Quando 

uma tarefa foi realizada com desempenho incorreto e depois passou a ser desempenhada 

bem, o primeiro segmento foi categorizado como CCR1 e o segundo como CCR2. 

Assertividade. Quando o cliente expressava suas necessidades e vontades para a 

terapeuta, sem, no entanto, esquivar de uma atividade proposta por ela, foi categorizado 

CCR2. Por exemplo, quando a terapeuta dizia para o cliente ler mais uma página e ele 

pedia pra brincar de bloquinhos quando terminasse de ler, tal solicitação foi categorizada 

como CCR2. Quando um comportamento do cliente poderia tanto ser categorizado como 

oposição quanto como assertividade, foi categorizado como oposição.  

Retorno à interação. Essa categoria foi registrada sempre após a ocorrência de uma 

oposição ou de um ignorar, caso o cliente passasse a seguir as recomendações da 

terapeuta ou começasse a falar com correspondência às perguntas dela. 

Aceitação das intervenções. Foi categorizada como CCR2 toda resposta positiva a uma 

intervenção, por exemplo, se o cliente batesse na mesa, a terapeuta avisasse que o 

barulho poderia incomodar as pessoas na sala ao lado, e o cliente parasse de bater. 

Também foi categorizado CCR2 quando o cliente seguiu orientações e recomendações 
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para a realização de tarefas acadêmicas na primeira tentativa da terapeuta, ou quando 

ele passou a seguir o comportamento descrito pela terapeuta em uma interpretação. 

Declaração de desejo de crescer. Quando o cliente verbalizou que gostaria de se tornar 

um construtor e trabalhar em pontes e prédios, bem como quando analisou e comparou 

o crescimento de um pé de feijão plantado em sessão com seu próprio crescimento, essas 

verbalizações foram categorizadas como CCR2. 

 

Descrição de Variáveis de Controle (CCR3), Relatos Externos de Problema (E1), Relatos 

Externos de Melhora (E2), Fantasia (FT), e Outros Comportamentos (OC) foram categorizados 

segundo os mesmos critérios adotados para a cliente do Caso 1. 

 

4.4 Categorias das terapeutas 

O comportamento das terapeutas foi categorizado segundo o Eixo I do Sistema 

Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica (SiMCCIT; 

Zamignani, 2007). As categorias originais foram utilizadas integralmente, sem a realização de 

adaptações. Abaixo segue um resumo baseado na definição original de cada uma das 

categorias e exemplos retirados das observações realizadas para este trabalho. 

Solicitação de Relato (SRE). Contempla verbalizações das terapeutas nas quais elas solicitam 

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

tipicamente em situações relacionadas à coleta de dados e levantamento de informações ao 

longo de qualquer etapa do processo terapêutico. Por exemplo, “Cliente 2, me conta o que 

aconteceu na semana!”. 

Facilitação (FAC). É caracterizada por verbalizações curtas ou expressões paralinguísticas que 

ocorrem durante a fala do cliente. Tipicamente, estas verbalizações indicam atenção ao 

relato do cliente e sugerem a sua continuidade. Por exemplo, quando uma terapeuta fala 

“uhum” durante a fala do cliente. 

Empatia (EMP). Contempla ações ou verbalizações das terapeutas que sugerem 

acolhimento, aceitação, cuidado, entendimento, validação da experiência ou sentimento do 

cliente. Por exemplo, quando a terapeuta do Caso 1 diz para a cliente, após ela contar que 

não conseguiu fazer a tarefa na escola, “eu imagino que isso tudo é muito difícil pra você”. 
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Informação (INF). Contempla verbalizações nas quais as terapeutas relatam eventos ou 

informam o cliente sobre eventos (que não o comportamento do cliente ou de terceiros), 

estabelecendo ou não relações causais ou explicativas entre eles. Por exemplo, quando a 

terapeuta do Caso 1 diz “você deve encaixar pelo menos três letrinhas para tentar formar 

uma palavra” enquanto explica as regras de um jogo para a cliente; ou quando a terapeuta 

do Caso 2 diz “o barulho pode incomodar as pessoas na sala ao lado” após o cliente bater na 

mesa com a mão. 

Solicitação de Reflexão (SRF). Contempla verbalizações nas quais as terapeutas solicitam ao 

cliente qualificações, explicações, interpretações, análises ou previsões a respeito de 

qualquer tipo de evento. Por exemplo, quando a terapeuta do Caso 1 diz “Por que você acha 

que conseguiu ler esta palavra tão difícil?”. 

Recomendação (REC). Contempla verbalizações nas quais as terapeutas sugerem alternativas 

de ação ao cliente ou solicitam o seu engajamento em ações ou tarefas. Recomendação 

deve ser registrada quando as terapeutas especificam a resposta a ser (ou não) emitida pelo 

cliente. A literatura refere-se a essa categoria também como aconselhamento, orientação, 

comando, ordem. Por exemplo, quando a terapeuta do Caso 2 diz “agora vamos jogar 

amarelinha!”. 

Interpretação (INT). Contempla verbalizações nas quais as terapeutas descrevem, supõem 

ou inferem relações causais e/ou explicativas (funcionais, correlacionais, ou de contiguidade) 

a respeito do comportamento do cliente ou de terceiros, ou identificam padrões de 

interação do cliente e/ou de terceiros. Este critério diferencia esta categoria de Informação 

que, por sua vez, contém explicações a respeito de outros eventos que não o 

comportamento do cliente e/ou de terceiros. Por exemplo, quando a terapeuta do Caso 1 

diz “É difícil, mas quando você tenta fazer, você consegue”. 

Aprovação (APR). Contempla verbalizações das terapeutas que sugerem avaliação ou 

julgamento favoráveis a respeito de ações, pensamentos, características ou avaliações do 

cliente. Verbalizações de Aprovação dirigem-se a ações ou características específicas do 

cliente e pressupõem o terapeuta como alguém que pode selecionar e fortalecer aspectos 

de seu comportamento que seriam mais ou menos apropriados. Isso difere da categoria 

Empatia, que tem um caráter inespecífico e não envolve avaliação ou julgamento. Um 
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exemplo de aprovação ocorreu quando a terapeuta do Caso 2 disse: “Muito bem! Você leu 

certinho!” após a leitura correta de uma palavra no texto. 

Reprovação (REP). Contempla verbalizações das terapeutas que sugerem avaliação ou 

julgamento desfavoráveis a respeito de ações, pensamentos, características ou avaliações do 

cliente. Assim como Aprovação, verbalizações de Reprovação dirigem-se a ações ou 

características específicas do cliente e pressupõem o terapeuta como alguém que pode 

selecionar aspectos de seu comportamento que seriam mais ou menos apropriados. 

Reprovação tem sido frequentemente associada, na literatura clínica, a interações aversivas 

em psicoterapia, que podem ameaçar a manutenção da relação terapêutica. Por exemplo, 

quando a terapeuta do Caso 1 diz “Não, não! Assim vai contra as regras!”. 

Outras Vocal Terapeuta (TOU). São verbalizações das terapeutas não classificáveis nas 

categorias anteriores, como acertos ocasionais, recuperações de assunto ou opiniões 

pessoais sobre eventos externos. 

(Gesto de) Concordância Terapeuta (GCT). Contempla respostas motoras, gestos ou 

expressões faciais do terapeuta que ocorrerem na ausência de qualquer verbalização deste, 

cujo significado é compartilhado pela cultura como relacionado à concordância, aprovação, 

compreensão com relação à fala do interlocutor e que ocorrerem nitidamente como signos 

da interação terapeuta e cliente. 

(Gesto de) Discordância Terapeuta (GDT). Contempla respostas motoras, gestos ou 

expressões faciais do terapeuta que ocorrem na ausência de qualquer verbalização, cujo 

significado é compartilhado pela cultura como relacionado à oposição, discordância, 

descrença ou reprovação com relação a uma verbalização ou ação do interlocutor e que 

ocorrem nitidamente como signos da interação terapeuta e cliente. 

 (Gesto de) Comando Terapeuta (GMT). A categoria compreende respostas motoras, gestos 

ou expressões faciais do terapeuta que ocorrem na ausência de qualquer verbalização, cujo 

significado é compartilhado pela cultura como relacionado a pedido, ordem ou incentivo ou 

que sugerem algum tipo de contenção do cliente, ordenação ou organização do ambiente da 

sessão. Deve ocorrer nitidamente como signos da interação terapeuta e cliente. 

Registro Insuficiente (TIN). Refere-se a qualquer ação do terapeuta cuja identificação está 

impossibilitada devido a qualquer problema no áudio do filme. 
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4.5 Sessões categorizadas 

Para o Caso 1, foram categorizadas 10 de 18 sessões filmadas durante toda a terapia, 

e para o Caso 2, foram categorizadas 10 de 32 sessões. As sessões foram selecionadas para 

categorização por preencher os critérios de tratar-se de uma sessão de atendimento do 

próprio cliente (e não uma sessão de orientação de pais), não ser a primeira sessão de 

psicoterapia, o que poderia enviesar o responder da terapeuta, e apresentar boa qualidade 

de filmagem e reprodução. No Caso 2, ainda foi tomado o cuidado de selecionar sessões que 

representassem cada etapa do processo terapêutico, evitando sessões consecutivas e 

intervalos superiores a um mês entre as sessões. 

Dessa forma, as sessões selecionadas representam uma amostra do tratamento. Para 

o Caso 1, as sessões selecionadas foram a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a 11ª, a 12ª, a 

13ª, a 16ª, a 17ª e a 18ª. Para o Caso 2, as sessões selecionadas foram a terceira, a quinta, a 

sexta, a 11ª, a 18ª, a 20ª, a 22ª, a 24ª, a 28ª e a 30ª. 

 

4.6 Categorização 

As categorizações foram realizadas utilizando-se o programa The Observer Pro. O 

programa é uma interface que possibilita o registro de eventos em uma planilha enquanto o 

filme é exibido em um display de vídeo do próprio programa. 

Para exibir o vídeo, um DVD contendo a sessão filmada foi inserido no leitor digital do 

computador. Para dispor das categorias de comportamento que foram registradas pelo 

pesquisador durante a execução do filme, foi elaborado um perfil de usuário em que o 

pesquisador lançou os participantes (cliente e terapeuta) que foram categorizados no filme e 

as categorias de comportamento que foram utilizadas (seção 4.3 e 4.4; foi criada a categoria 

silêncio para registrar o término da ocorrência de uma categoria do tipo estado). 

O procedimento de categorização foi realizado de acordo com o tipo de categoria. 

Para categorias do tipo evento (Facilitação e Gestos), o procedimento consistia em, durante 

a execução do vídeo, pausar no início da ocorrência do comportamento a ser categorizado e 

lançar o registro da ocorrência da categoria correspondente na planilha do programa. Para 

categorias do tipo estado, consistia em pausar o vídeo no início da ocorrência, lançar a 

categoria – registrando o início da duração daquela categoria –, continuar a execução do 

filme, pausar novamente ao término da ocorrência daquele mesmo comportamento e lançar 
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a categoria Silêncio (apropriada ao participante que emitiu o comportamento) – registrando 

assim o término da duração daquele comportamento. 

Ao final do trabalho de categorização de cada sessão, o programa produzia uma lista 

de todos os eventos registrados durante aquela sessão em termos de ocorrência de 

categorias de comportamento contendo o número ordinal do comportamento, o segundo 

em que ele iniciou-se, o segundo em que se encerrou, a qual participante e à qual categoria 

de comportamento se refere. 

Para o Caso 2, quatro sessões foram pré-categorizadas por um aluno de iniciação 

científica. A pré-categorização consistiu em realizar um procedimento semelhante ao 

realizado na categorização, porém utilizando apenas as categorias Outros Comportamentos, 

tanto do terapeuta como do cliente, registrando também a categoria Silêncio no final de 

cada verbalização. Após este trabalho, o pesquisador lançou as categorias apropriadas a 

cada comportamento. Tal pré-categorização foi realizada para fins de investigação de 

métodos de otimização de tempo em pesquisas de processo, projeto de iniciação científica 

realizada sob a orientação da orientadora deste trabalho. 

 

4.7 Concordância 

Foram sorteadas a sétima sessão do Caso 1 e a terceira sessão do Caso 2 para a 

medida de concordância entre observadores. O observador independente realizou o mesmo 

procedimento que o pesquisador, cego para as categorizações previamente produzidas 

nessas sessões. Os resultados para a categorização foram rodados no programa The 

Observer Pro, considerando-se a medida de frequência e apresentando os valores totais de 

concordâncias e discordâncias, o percentual de concordância e o índice Kappa. Neste 

trabalho, foram utilizados dados de duração para a análise de resultados, que são estimados 

pelo programa a partir do início da categoria até o início de uma nova categoria. Para a 

realização da concordância, o programa considera se os dois observadores registraram a 

ocorrência da mesma categoria, seguindo a mesma ordem de sequência e no mesmo tempo. 

Os observadores concordam que ocorreu a mesma categoria quando registram, por 

exemplo, que aquele comportamento foi uma Solicitação de Relato. Concordam na ordem, 

por exemplo, registrando que aquela solicitação de relato foi o primeiro evento registrado 

na sessão. Por fim, concordam no tempo quando registram a categoria, por exemplo, aos 
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dois minutos e 30 segundos da sessão. O programa tolera um erro de até dois segundos no 

registro do tempo dos observadores. Por exemplo, um observador pode registrar que a 

categoria ocorreu aos dois minutos e 30 segundos e o outro observador pode registrar que 

ocorreu aos dois minutos e 28 segundos, sendo que este registro é considerado 

concordante. 

A equação para o cálculo do coeficiente Kappa é , onde Po é a proporção 

de concordância observada e Pe é a proporção esperada de concordância ao acaso. O 

numerador da equação é a diferença entre a concordância real entre observadores e a 

concordância ao acaso esperada, enquanto o denominador indica a total diferença possível 

entre a concordância entre observadores e a concordância ao acaso esperada. A 

porcentagem de concordância é calculada pela razão das concordâncias sobre a soma de 

concordâncias e discordâncias. 

 

4.8 Tratamento de dados 

O tratamento de dados foi realizado a partir das planilhas elaboradas pelo programa 

The Observer Pro, rodando no próprio programa os resultados para estatísticas elementares 

de duração total e frequência de cada categoria em cada sessão e para probabilidade de 

transição, que neste trabalho foi realizada em Lag 1, para cada sessão analisada. O programa 

exige a elaboração de perfis para a execução das análises e, neste trabalho, as categorias de 

silêncio de ambos os participantes foram excluídas, uma vez que estas categorias apenas 

servem para sinalizar para o programa que cada instância de comportamento categorizado 

havia se encerrado. 

Para a exibição dos dados de duração e frequência dos comportamentos foram 

elaboradas tabelas, gráficos de setores (pizza) e gráficos de perfis utilizando o programa 

Excel 2007, exibindo os comportamentos dos clientes. Nas tabelas elaboradas para exibir os 

comportamentos da cliente e da terapeuta, os dados de duração se referem à porcentagem 

da duração total de cada categoria em relação à duração total do comportamento do 

participante em cada sessão. Os dados de frequência foram calculados da mesma maneira, 

porém levando em consideração a ocorrência de cada categoria em relação à ocorrência de 

comportamentos do participante. 
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Nos gráficos de setores, foram elaboradas médias da duração dos comportamentos 

dos clientes ao longo das 10 sessões selecionadas para categorização. Foi realizado também 

um agrupamento das categorias, sendo que as categorias CCR1, CCR2, CCR3 e FT foram 

agrupadas na categoria CCRs; as categorias E1 e E2 foram agrupadas na categoria Es; e as 

categorias OC e CIN foram agrupadas na categoria OC. 

Nos gráficos de perfis, se avaliou a porcentagem do tempo em que as categorias 

CCR1, CCR2 e CCR3 ocorreram em relação ao tempo total de comportamentos clinicamente 

relevantes em cada uma das sessões. A proporção das categorias na sessão foi calculada da 

seguinte forma: as porcentagens da duração de comportamento problema, melhora e 

descrições de variáveis de controle foram divididas pela soma total dos comportamentos 

clinicamente relevantes daquela sessão. Por exemplo, na quarta sessão do Caso 1, os 

problemas apresentaram duração de 6,5%, as melhoras de 4,5% e as análises de zero, sendo 

que a duração dos comportamentos clinicamente daquela sessão somou o total de 11%. 

Para saber a proporção de problemas entre os comportamentos clinicamente relevantes 

daquela sessão, dividiu-se a porcentagem de CCR1 pela porcentagem de CCRs (6,5:11= 60%).  

Foram calculados dados de probabilidade de transição, referentes ao total das 

sessões categorizadas. Os dados de probabilidade de transição de toda a terapia foram 

obtidos somando-se os dados gerados pelo programa em cada sessão. Para o cálculo da 

probabilidade de transição, a ocorrência de uma determinada sequência de 

comportamentos foi dividida pelo total de ocorrências da primeira categoria da sequência. 

Por exemplo, no Caso 1 houve 368 ocorrências da categoria CCR2 da cliente, sendo que 

destas, 139 foram seguidas pela categoria APR da terapeuta. Então, o cálculo para a 

probabilidade de transição entre as categorias CCR2 e APR foi a divisão da ocorrência da 

sequência CCR2-APR (139) pelo total de CCR2 (368), assim 139:368= 0,38. Em outras 

palavras, a probabilidade de transição de CCR2 para APR é de 0,38. 

 

4.9 Aspectos éticos 

Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexos I, II 

e III) e a pesquisa recebeu parecer favorável do Comitê de Ética do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo. A pesquisa também recebeu parecer favorável da comissão 
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julgadora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em forma bolsa de 

mestrado. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Concordância 

A Tabela 6 apresenta os dados segundo o índice Kappa e dados adicionais de 

concordâncias e discordâncias brutas e em porcentagem. Para o Caso 1, foi selecionada a 

sessão sete e, para o Caso 2, a sessão três. 

Tabela 6 - Índice Kappa, porcentagem e total bruto de concordâncias e total bruto de discordâncias para a sétima sessão do 
Caso 1 e para a terceira sessão do Caso 2. 

  Kappa % 
Concordância 

Total de 
concordância 

Total de 
discordância 

Caso 1 Cliente 0,81 93,25 428 31 
 Terapeuta 0,91 92,81 439 34 
Caso 2 Cliente 0,75 83,76 490 95 
 Terapeuta 0,72 79,41 575 149 

 
Conforme observado, para o Caso 1 o índice Kappa de concordância para as 

categorias de comportamento do cliente atingiu 0,81 e 0,91 para os comportamentos da 

terapeuta. Para o Caso 2, o índice Kappa apontou concordância de 0,75 para os 

comportamentos do cliente e 0,72 para os comportamentos da terapeuta. 

 

5.2 Duração e Frequência 

A análise de duração e frequência das respostas tem por finalidade principal 

evidenciar o padrão de responder dos clientes e das terapeutas durante o processo 

terapêutico. 

A Tabela 7 apresenta os dados de duração e frequência percentual das respostas 

para a cliente do Caso 1 e a Tabela 8 para o cliente do Caso 2, em cada sessão analisada, 

total e média das sessões. Na linha superior encontram-se as categorias de comportamento 

da cliente segundo a Functional Analytic Psychotherapy Rating Scale (FAPRS), e na coluna à 

esquerda encontram-se as sessões às quais os dados se referem. 

Tabela 7 – Duração percentual das categorias em relação ao tempo da sessão e frequência percentual em relação aos 
comportamentos da cliente de acordo com a Functional Analytic Psychotherapy Ratting Scale (FAPRS), em cada uma das 
sessões categorizadas e na média de todas as sessões categorizadas para a cliente do Caso 1. 
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Quarta Dur. % 16,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5 0,0 100 
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Freq. % 13,8 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,0 100 

Quinta 
Dur. % 9,2 7,7 0,0 0,0 0,6 0,0 82,7 0,0 100 

Freq. % 9,5 15 0,0 0,0 0,6 0,0 74,9 0,0 100 

Sexta 
Dur. % 3,5 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0 94,2 1,0 100 

Freq. % 4,8 2,1 0,2 0,0 0,0 0,0 92 0,9 100 

Sétima 
Dur. % 6,8 6,8 0,5 2,3 0,0 2,3 76,8 4,5 100 

Freq. % 7,0 7,7 0,5 1,6 0,0 1,7 81 0,5 100 

11ª 
Dur. % 5,0 4,8 1,9 5,8 2,5 0,0 78,5 0,6 100 

Freq. % 3,6 3,9 1,5 2,1 1,5 0,0 86,1 1,3 100 

12ª 
Dur. % 3,3 5,3 1,3 1,7 0,0 0,0 86,3 0,7 100 

Freq. % 4,2 3,8 0,9 1,3 0,0 0,0 88,9 0,9 100 

13ª 
Dur. % 14,2 18,9 3,2 0,8 0,6 0,0 62,6 0,0 100 

Freq. % 9,5 13,5 3,1 1,0 0,7 0,0 72,0 0,2 100 

16ª 
Dur. % 8,0 30,4 5,6 2,4 1,0 0,0 52,2 0,2 100 

Freq. % 8,0 15,7 6,2 2,4 1,4 0,0 65,8 0,4 100 

17ª 
Dur. % 3,5 5,8 1,4 0,5 0,0 0,0 88,6 0,0 100 

Freq. % 1,3 4,0 0,9 1,1 0,0 0,0 92,7 0,0 100 

18ª 
Dur. % 0,0 0,0 12,6 1,3 0,9 0,0 84,8 0,0 100 

Freq. % 0,0 0,0 7,3 2,3 2,3 0,0 88 0,0 100 

Média 
Dur. % 7,3 10,0 3,0 1,6 0,7 0,2 77,0 0,5 100 

Freq. % 6,2 7,5 2,1 1,2 0,7 0,2 81,7 0,4 100 

 

Como pode ser observado na Tabela 7, as durações e frequências da categoria Outros 

permanecem próximas da média em todas as sessões, sendo que essa média é superior aos 

valores de duração e frequência das demais categorias. As categorias de Relato de Problema 

e Relato de Melhora apresentam duração e frequência baixas durante todo o tratamento. A 

categoria Fantasia só ocorre na sétima sessão, também com duração e frequência baixas. A 

categoria Descrição de Variáveis de Controle passa a ocorrer a partir da sexta sessão e tem 

maior ocorrência e duração na 18ª sessão, com valor superior à média. 

A Tabela 7 também indica uma tendência decrescente na duração e frequência da 

categoria Comportamentos Problema ao longo das sessões, bem como uma tendência 

crescente da categoria Comportamentos de Melhora. 

A prevalência de Comportamento Problema e Comportamento de Melhora na sessão 

pode variar de acordo com o registro de frequência ou duração. Por exemplo, na quinta e na 

11ª sessão, o registro de frequência indica maior ocorrência de Comportamento de Melhora 

do que de Comportamento Problema, porém o registro de duração indica prevalência 

inversa. Já na sétima sessão, os Comportamentos Problema e os Comportamentos de 
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Melhora tiveram a mesma duração, porém os Comportamentos de Melhora foram mais 

frequentes. Por fim, na 12ª sessão, o registro de duração indica prevalência de 

Comportamento de Melhora e o de frequência indica prevalência de Comportamento 

Problema. 

A Tabela 8 apresenta os dados de duração e frequência para o cliente do Caso 2. 

Tabela 8 – Duração percentual das categorias em relação ao tempo da sessão e frequência percentual em relação aos 
comportamentos do cliente de acordo com a Functional Analytic Psychotherapy Ratting Scale (FAPRS), em cada uma das 
sessões categorizadas e na média de todas as sessões categorizadas para o cliente do Caso 2. 
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Terceira 
Dur. % 18,6 26,1 0,0 1,3 0,0 0,0 54,0 0,0 100 

Freq. % 15,8 15,5 0,0 0,4 0,0 0,0 68,3 0,0 100 

Quinta 
Dur. % 8,3 4,4 8,7 4,5 1,9 0,0 72,2 0,0 100 

Freq. % 7,6 7,0 4,0 3,7 1,8 0,0 75,8 0,0 100 

Sexta 
Dur. % 16,8 10,2 3,1 0,3 0,0 0,0 69,5 0,0 100 

Freq. % 10,9 11,2 2,0 0,3 0,0 0,0 75,7 0,0 100 

11º 
Dur. % 46,1 26,3 0,6 0,0 0,0 0,0 24,2 2,8 100 

Freq. % 28,6 34,2 0,5 0,0 0,0 0,0 34,7 2,0 100 

18ª 
Dur. % 30,4 3,3 4,7 0,0 0,0 0,0 61,7 0,0 100 

Freq. % 11,2 7,9 3,9 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 100 

20ª 
Dur. % 16,6 1,5 5,2 0,0 0,0 0,0 76,8 0,0 100 

Freq. % 9,3 0,7 2,0 0,0 0,0 0,0 88,1 0,0 100 

22ª 
Dur. % 26,6 6,9 6,6 3,3 0,0 1,2 55,3 0,0 100 

Freq. % 13,2 8,7 4,5 3,5 0,0 1,0 69,0 0,0 100 

24ª 
Dur. % 18,9 0,4 0,0 0,0 0,6 0,0 80,2 0,0 100 

Freq. % 11,8 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 86,5 0,0 100 

28ª 
Dur. % 25,4 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 0,0 100 

Freq. % 20,4 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 0,0 100 

30ª 
Dur. % 30,6 41,7 0,0 0,0 0,3 0,0 27,4 0,0 100 

Freq. % 26,8 40,9 0,0 0,0 0,5 0,0 31,8 0,0 100 

Média 
Dur. % 23,8 15,9 2,9 0,9 0,3 0,1 55,7 0,3 100 

Freq. % 15,6 15,4 1,7 0,8 0,3 0,1 66,0 0,2 100 

 

A categoria Comportamento Problema teve média superior à categoria 

Comportamento de Melhora em duração, porém a média de frequência apontou 

semelhança de ocorrência entre as duas categorias ao longo do tratamento. Na terceira 

sessão, a duração de Comportamento de Melhora foi superior a de Comportamento 
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Problema, porém a frequência das categorias foi semelhante. A partir da quinta sessão, até a 

24ª, a duração da categoria Comportamento Problema predominou sobre a da categoria 

Comportamento de Melhora, porém na sexta e na 11ª sessão houve maior frequência da 

categoria Comportamento de Melhora do que da categoria Comportamento Problema. 

Na 28ª e na 30ª sessão, houve maior frequência e duração da categoria 

Comportamento de Melhora do que da categoria Comportamento Problema. 

Nas Figuras 1 e 2 são apresentados gráficos de setores a partir da média da duração 

dos comportamentos clinicamente relevantes, relatos de eventos externos e outros 

comportamentos. O objetivo destas figuras é demonstrar a distribuição do responder dos 

clientes durante a terapia, tendo em vista que as informações mais relevantes deste 

trabalho referem-se ao responder diferencial da terapeuta diante dos comportamentos 

clinicamente relevantes. 

 

Figura 1 - Distribuição média da duração dos comportamentos da cliente do Caso 1 em todas as sessões. Legenda. CCRs: 
Comportamentos Clinicamente Relevantes – compreendem comportamento problema, comportamento de melhora, 
descrição das variáveis de controle e fantasia; Es: Relatos Externos – compreendem relatos de problema e de melhora 
externos; OC: Outros Comportamentos – compreende a categoria Outros Comportamentos de Registro Insuficiente do 
Cliente. 
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Figura 2 - Distribuição média da duração dos comportamentos da cliente do Caso 2 em todas as sessões. Legenda. CCRs: 
Comportamentos Clinicamente Relevantes – compreendem comportamento problema, comportamento de melhora, 
descrição das variáveis de controle e fantasia; Es: Relatos Externos – compreendem relatos de problema e de melhora 
externos; OC: Outros Comportamentos – compreende a categoria Outros Comportamentos de Registro Insuficiente do 
Cliente. 

As figuras ressaltam a proporção da duração das categorias e OC pode ser observada 

como a categoria de duração média de maior destaque entre os comportamentos dos 

clientes, seguida pelos CCRs e pelos Es. Como pode ser observado, no Caso 2 a proporção de 

CCRs é o dobro da proporção apresentada no Caso 1. 

Os gráficos de perfis apresentados a seguir – a Figura 3 apresenta os dados para a 

cliente do Caso 1 e a Figura 4 apresenta os dados para o cliente do Caso 2 – evidenciam a 

distribuição dos comportamentos clinicamente relevantes em cada uma das sessões. Esta 

apresentação aponta a relação entre os comportamentos clinicamente relevantes em cada 

sessão, ou seja, qual a porcentagem de CCR1, CCR2 e CCR3 em relação ao total destas 

categorias. Dessa forma, são eliminadas as flutuações devidas ao tempo investido em 

atividades mais ou menos evocativas. No eixo das ordenadas é apresentada a duração 

proporcional das categorias em porcentagem. No eixo das abscissas estão as sessões que 

foram categorizadas. 
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Figura 3 - Porcentagem do tempo em que ocorreram as categorias CCR1, CCR2 e CCR3 em relação ao tempo total de 
comportamentos clinicamente relevantes para a cliente do Caso 1 ao longo das sessões categorizadas. Legenda: CCR1: 
Comportamento problema; CCR2: Comportamento de melhora; CCR3: Descrição das variáveis de controle; S: Sessão. Na 
S18 apenas ocorreram CCR3. 

A Figura 3 indica que houve uma alteração no padrão de comportamento da cliente 

do Caso 1 ao longo das sessões. Como pode ser observado, nas sessões quatro, cinco e seis, 

os CCR1 predominam sobre as demais categorias. Isso quer dizer que, em termos de duração 

e proporção, houve maior ocorrência de CCR1 nestas três sessões. Porém, a partir da sessão 

sete, há uma inversão de prevalência, sendo que nesta mesma sessão os CCR2 passam a 

predominar sobre os CCR1. 

Na sessão seis há a primeira ocorrência da categoria CCR3, que apresenta um 

aumento na sessão 11 e permanece estável até a sessão 17. Na sessão 18, não ocorreram 

CCR1 ou CCR2, apenas ocorreram CCR3, pois se tratava da sessão de encerramento do 

tratamento e a terapeuta apenas discutiu com a cliente acerca das melhoras alcançadas, das 

dificuldades que restavam etc. 

Na sessão 11 ocorrem mais CCR1 do que CCR2, mas os CCR1 não predominam na 

sessão. Como pode ser observado, CCR2 e CCR3, somados, ultrapassam os CCR1 em termos 

de duração proporcional. 

Seguem os resultados para o cliente do Caso 2. 
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Figura 4 - Porcentagem do tempo em que ocorreram as categorias CCR1, CCR2 e CCR3 em relação ao tempo total de 
comportamentos clinicamente relevantes para o cliente do Caso 2 ao longo das sessões categorizadas. Legenda: CCR1: 
Comportamento problema; CCR2: Comportamento de melhora; CCR3: Descrição das variáveis de controle; S: Sessão. 

Conforme pode ser observado, o comportamento do cliente do Caso 2 apresentou 

um padrão diferente do da cliente do Caso 1. Neste caso, os CCR1 ocorreram em todas as 

sessões e predominaram durante quase todo o tratamento, com exceção das sessões três, 

28 e 30. Os CCR2 também ocorreram em todas as sessões, mas predominaram apenas nas 

sessões 3, 28 e 30. Já os CCR3 não demonstraram nenhuma estabilidade, sendo que não 

ocorreram nas sessões três, 11 e a partir da sessão 24. 

As Tabelas 9 e 10 apresentam os dados de duração e frequência proporcional das 

respostas das terapeutas em cada sessão analisada, total e média das sessões. Os dados de 

duração estão apresentados em relação ao tempo total de comportamentos das terapeutas 

e os de frequência, em relação ao total de ocorrências dos comportamentos das terapeutas. 

Na linha superior encontram-se as categorias de comportamento das terapeutas, 

representadas pelas categorias do Sistema Multidimensional de Categorização de 

Comportamentos da Interação Terapêutica (SiMCCIT), e na coluna à esquerda encontram-se 

as sessões às quais os dados se referem. Os dados apresentados nas Tabelas 9 e 10 foram 

tratados de maneira semelhante àqueles apresentados nas tabelas anteriores acerca dos 

comportamentos dos clientes. Os dados de duração percentual de silêncio, que incluem o 
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tempo entre o início da filmagem e o da sessão, o término da sessão e o da filmagem, bem 

como os silêncios ocasionais durante a terapia, não foram medidos. 

Tabela 9 – Duração percentual e frequência percentual dos comportamentos da terapeuta do Caso 1, de acordo com o 
Sistema Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica (SiMCCIT), em cada uma das 
sessões e na média de todas as sessões categorizadas. 
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Quarta 
Dur. % 11,1 4,7 61,2 0,9 14,0 0,0 2,9 5,0 0,3 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 15,9 6,9 46,1 1,4 14,3 0,0 6,7 5,5 0,5 0,0 2,5 0,2 0,0 0,0 0,0 100 

Quinta 
Dur. % 19,5 4,7 57,0 1,1 9,0 0,0 5,4 1,8 0,7 0,7 - - - - - 100 

Freq. % 24,5 5,4 44,1 1,0 7,6 0,0 7,6 2,0 1,0 0,7 3,7 2,0 0,0 0,2 0,2 100 

Sexta 
Dur. % 13,8 5,6 53,3 0,3 10,5 0,0 3,6 4,3 7,9 0,7 - - - - - 100 

Freq. % 19,7 7,6 40,2 0,5 11,3 0,0 6,2 3,7 7,4 1,2 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 100 

Sétima 
Dur. % 27,7 6,8 43,2 2,0 11,5 1,7 3,7 3,0 0,0 0,3 - - - - - 100 

Freq. % 35,3 8,4 31,8 1,8 11,3 1,3 4,2 2,2 0,0 0,4 3,1 0,2 0,0 0,0 0,0 100 

11ª 
Dur. % 35,0 7,7 35,7 2,1 10,1 1,7 4,2 1,7 0,0 1,7 - - - - - 100 

Freq. % 35,8 8,6 25,4 1,6 8,1 1,0 5,5 1,4 0,0 2,2 7,3 3,1 0,0 0,0 0,0 100 

12º 
Dur. % 19,8 5,9 51,4 0,9 10,4 0,5 1,8 3,6 4,5 1,4 - - - - - 100 

Freq. % 21,1 7,0 47,9 0,4 10,7 0,2 2,2 3,5 3,9 1,1 1,8 0,2 0,0 0,0 0,0 100 

13º 
Dur. % 29,7 3,9 36,5 5,2 7,4 3,2 12,3 1,3 0,0 0,6 - - - - - 100 

Freq. % 34,6 4,4 29,4 4,4 7,0 2,0 15,8 1,0 0,0 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

16ª 
Dur. % 20,1 9,9 41,8 5,9 3,7 7,7 8,7 2,2 0,0 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 24,2 8,7 31,0 6,0 5,0 1,9 14,9 2,7 0,4 0,2 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

17ª 
Dur. % 34,1 5,7 41,7 1,1 6,8 1,1 6,4 2,7 0,0 0,4 - - - - - 100 

Freq. % 41,2 5,6 32,0 0,9 5,9 0,7 8,6 2,5 0,0 0,2 2,0 0,2 0,2 0,0 0,0 100 

18ª 
Dur. % 35,3 6,1 46,0 5,8 1,9 3,6 1,6 0,0 0,0 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 45,8 7,4 21,5 5,6 1,5 1,5 2,8 0,0 0,0 0,3 13,3 0,3 0,0 0,0 0,0 100 

Média 
Dur. % 24,1 6,1 47,3 2,7 8,5 2,0 5,1 2,4 1,4 0,3 - - - - - 100 

Freq. % 29,8 7,0 35,0 2,4 8,3 0,9 7,4 2,4 1,3 0,7 4,1 0,7 0,0 0,0 0,0 100 

*As categorias FAC, GCT, GCT, GMT e GOT são do tipo evento e por isso não possuem dados de duração. 

Como pode ser observado na Tabela 9, a categoria com maior duração e ocorrência 

ao longo das sessões foi Informação. Os valores oscilam em torno da média e as sessões com 

maior ocorrência da categoria são as iniciais (sessão quatro, cinco e seis). A categoria 

Solicitação de Relato também apresenta uma alta média de duração e frequência, mas se 

comporta de forma inversa, aumentando de frequência ao longo do tratamento. As sessões 

com maior duração e ocorrência da categoria são as sessões finais (sessão 11, 17 e 18). 
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Durante todo o tratamento, a categoria vocal do tipo estado com menor duração e 

ocorrência foi Reprovação. 

A Tabela 10 apresenta os mesmos dados para a terapeuta do Caso 2. 

Tabela 10 – Duração percentual e frequência percentual dos comportamentos da terapeuta do Caso 2, de acordo com o 
Sistema Multidimensional de Categorização de Comportamentos da Interação Terapêutica (SiMCCIT), em cada uma das 
sessões e na média de todas as sessões categorizadas. 
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Terceira 
Dur. % 40,0 1,1 17,3 2,1 21,0 1,4 14,7 1,9 0,3 0,4 - - - - - 100 

Freq. % 40,7 1,6 14,8 1,6 19,5 0,8 12,9 1,9 0,3 0,3 4,7 0,5 0,3 0,0 0,0 100 

Quinta 
Dur. % 39,8 1,0 20,8 10,7 14,9 5,7 4,0 2,9 0,1 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 48,1 1,4 18,8 7,8 9,0 2,9 5,8 2,9 0,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Sexta 
Dur. % 37,1 2,3 17,3 12,8 9,9 8,4 6,9 1,4 0,0 3,9 - - - - - 100 

Freq. % 44,7 3,9 15,1 8,8 10,6 3,9 7,4 1,4 0,0 1,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

11ª 
Dur. % 16,4 1,6 47,4 1,7 18,9 0,0 13,1 0,8 0,0 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 28,1 3,4 30,3 1,7 22,8 0,0 10,7 1,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

18ª 
Dur. % 43,6 17,4 15,1 4,8 7,5 4,3 5,4 0,0 1,8 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 49,2 16,5 14,0 4,1 7,9 1,7 3,7 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

20º 
Dur. % 52,1 13,3 14,6 7,2 4,6 1,6 4,2 2,4 0,0 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 52,9 13,4 11,6 5,8 4,7 0,6 4,1 1,7 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

22º 
Dur. % 30,6 13,7 37,9 6,8 5,6 2,7 2,0 0,7 0,1 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 43,9 11,1 21,1 8,3 8,3 1,9 2,5 0,3 0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

24ª 
Dur. % 57,5 5,3 22,1 1,9 11,0 1,8 0,4 0,0 0,0 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 53,9 5,6 20,2 1,7 9,6 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 6,7 0,6 0,0 0,0 0,0 100 

28ª 
Dur. % 15,9 0,8 31,5 0,0 29,2 0,0 21,4 1,2 0,1 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 20,3 1,2 29,9 0,0 28,4 0,0 17,5 1,8 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 100 

30ª 
Dur. % 23,4 1,3 25,9 0,5 24,5 0,3 21,0 2,8 0,2 0,0 - - - - - 100 

Freq. % 25,2 1,9 21,1 0,3 27,4 0,3 21,1 2,2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Média 
Dur. % 35,6 5,8 25,0 4,9 14,7 2,6 9,3 1,4 0,3 0,4 - - - - - 100 

Freq. % 40,7 6,0 19,7 4,0 14,8 1,3 8,6 1,3 0,4 0,2 2,7 0,1 0,0 0,1 0,0 100 

*As categorias FAC, GCT, GCT, GMT e GOT são do tipo evento e por isso não possuem dados de duração. 

Para a terapeuta do Caso 2, a categoria com maior duração e ocorrência foi 

Solicitação de Relato. Houve variação de duração e frequência ao longo das sessões, sendo 

que a sessão com menor ocorrência dessa categoria foi a sessão 28, e a com maior 

ocorrência foi a sessão 24. 

Informação segue Solicitação de Relato em termos de prevalência ao longo das 

sessões, porém apresentou menor variação. Em seguida, as categorias com maior duração e 
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ocorrência foram Recomendação e Aprovação. Estas categorias tiveram maior prevalência 

nas sessões terceira, 11ª, 28ª e 30ª. 

Entre as categorias vocais do tipo estado especificadas, a categoria Reprovação foi a 

que teve menor ocorrência e duração. Teve maior prevalência nas sessões quinta e 30ª e 

não ocorreu nas sessões 18ª e 24ª. 

 

5.3 Probabilidades de Transição 

Diversas sequências ocorreram durante o tratamento, incluindo sequências de 

comportamento do mesmo participante (por exemplo, CCR1 seguido por CCR2), sequências 

iniciadas pelas terapeutas e sequências em que a categoria das terapeutas não ocorreram 

com probabilidade maior do que 0,05. Tais sequências não foram consideradas para esta 

análise, sendo que apenas a sequências iniciadas por uma categoria do cliente e seguidas 

por uma categoria das terapeutas com ocorrência significante foram selecionadas. Esta 

seleção foi realizada tendo em vista o objetivo do trabalho de verificar o responder 

diferencial da terapeuta ao comportamento do cliente. 

Os resultados podem ser observados nas Tabelas 11 e 12. As linhas apresentam as 

categorias de comportamento dos clientes e as colunas, as categorias de comportamento 

das terapeutas que seguiram as categorias do cliente com probabilidade superior a 0,05 em 

pelo menos uma das sequências. Juntamente à categoria de comportamento do cliente está 

apresentado o registro da ocorrência total destes comportamentos ao longo da terapia (N) 

e, juntamente com os dados de probabilidade de transição, está registrada a ocorrência da 

categoria de comportamento das terapeutas após aquela categoria do cliente (N). 

Tabela 1 1 – Probabilidade de transição dos comportamentos da terapeuta que seguiram o comportamento da 
cliente em Lag 1 para o Caso 1. 

  SRE FAC EMP INF SRF REC INT APR REP 

  P  N P N P N P N P N P N P N P N P N 

CCR1 
N= 295 0,1 29 0,01 2 0,07 20 0,09 26 0,08 25 0,09 28 0,01 2 0,01 3 0,24 71 

CCR2 
N= 368 0,07 27 0,02 6 0,02 7 0,15 56 0,01 3 0,05 17 0,01 3 0,38 139 0,01 4 

CCR3 
N= 89 0,16 14 0,09 8 0,07 6 0,03 3 0,21 19 0 0 0,1 9 0,09 8 0 0 
E1 
N= 53 0,43 23 0,08 4 0,13 7 0,04 2 0,09 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
E2 
N= 28 0,29 8 0,04 1 0,11 3 0,07 2 0,04 1 0 0 0,04 1 0,18 5 0 0 
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OC 
N= 3694 0,23 841 0,03 109 0,05 190 0,28 1032 0,01 29 0,05 191 0 14 0,04 133 0,01 21 

Legenda. CCR1: Comportamento Problema; CCR2: Comportamento de Melhora; CCR3: Descrição de Variáveis 
de Controle; E1: Relato de Problema Externo; E2: Relato de Melhora Externa; OC: Outros Comportamentos; 
SRE: Solicitação de Relato; FAC: Facilitação; EMP: Empatia; INF: Informação; SRF: Solicitação de Reflexão; REC: 
Recomendação; INT: Interpretação; APR: Aprovação; REP: Reprovação; P: Probabilidade de Transição; N: 
Ocorrência da categoria. 

As probabilidades de transição realçadas em negrito indicam que as sequências mais 

relevantes foram REP após CCR1, APR após CCR2, SRF após CCR3, SRE após E1 e E2 e INF 

após OC. É importante salientar que APR também exibe probabilidade de transição após E2 e 

CCR3, superior à OC e CCR1, e não apresenta probabilidade de ocorrer após E1. 

Inversamente, REP apresenta probabilidade inferior de ocorrência após CCR2 e OC, e 

não apresenta probabilidade de ocorrer após as demais categorias. A categoria INF 

apresenta probabilidade de ocorrência após CCR2 e CCR1 superior às demais categorias, mas 

não deixa de ocorrer após nenhuma delas. 

Solicitação de Relato possui probabilidade de ocorrência após CCR3 e OC superior à 

CCR1 e CCR2, e Solicitação de Reflexão tem maior probabilidade de ocorrer após E1 e CCR1 

do que após as demais categorias. 

EMP tem maior probabilidade de ocorrer após as categorias E1 e E2 do que após as 

demais categorias. INT apresentou maior probabilidade de ocorrer após CCR3. 

Tabela 12 – Probabilidade de transição dos comportamentos da terapeuta que seguiram o comportamento da 
cliente em Lag 1 para o Caso 2. 

 SRE FAC EMP INF SRF REC INT APR REP 

  P  N P N P N P N P N P N P N P N P N 

CCR1 
N= 389 0,22 84 0,01 5 0,05 21 0,26 101 0,02 9 0,19 72 0 1 0,01 3 0,07 29 

CCR2 
N= 402 0,15 60 0 2 0,02 8 0,14 56 0,01 5 0,10 40 0 0 0,48 193 0 0 

CCR3 
N= 43 0,30 13 0,05 2 0,21 9 0 0 0,23 10 0,05 2 0,12 5 0 0 0 0 
E1 
N= 25 0,56 14 0,04 1 0,08 2 0,12 3 0,08 2 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0 0 
E2 
N= 8 0,63 5 0,13 1 0 0 0 0 0 0 0,13 1 0 0 0,13 1 0 0 
OC 
N= 1625 0,37 599 0,04 57 0,06 100 0,18 289 0,04 59 0,08 130 0,01 20 0,03 49 0 6  
Legenda. CCR1: Comportamento Problema; CCR2: Comportamento de Melhora; CCR3: Descrição de Variáveis 
de Controle; E1: Relato de Problema Externo; E2: Relato de Melhora Externa; OC: Outros Comportamentos; 
SRE: Solicitação de Relato; FAC: Facilitação; EMP: Empatia; INF: Informação; SRF: Solicitação de Reflexão; REC: 
Recomendação; INT: Interpretação; APR: Aprovação; REP: Reprovação; P: Probabilidade de Transição; N: 
Ocorrência da categoria. 
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As probabilidades de transição realçadas em negrito indicam que as sequências mais 

relevantes foram INF após CCR1, APR após CCR2, SRE após CCR3, E1, E2 e OC. 

É importante salientar que a categoria REP apresenta probabilidade de transição 

apenas após CCR1, não ocorrendo após nenhuma das demais categorias. INF ocorre após 

OC, CCR2 e E1, não ocorrendo após as demais categorias. APR exibe probabilidade de 

transição após E2 superior às demais categorias e não ocorre após CCR3. 

Solicitação de Relato, que é a categoria com maior probabilidade de ocorrência para 

CCR3, E1, E2 e OC, ainda é a segunda categoria mais provável para CCR1 e CCR2. SRF, EMP e 

INT apresentaram maior probabilidade de ocorrência após CCR3, mesmo que a categoria 

mais provável após CCR3 tenha sido SRE. 

 

6 DISCUSSÃO 

Neste trabalho foi realizada a apresentação dos resultados da categorização em 

termos de duração percentual e em termos de frequência percentual em relação aos 

comportamentos de cada participante. Cabe ressaltar que a apresentação dos 

comportamentos em termos de duração foi considerada mais apropriada dada a natureza 

dos comportamentos sob análise. Parece fazer sentido explorar a dimensão temporal de 

comportamentos neste trabalho. Por exemplo, no Caso 1, se uma criança apresenta uma 

longa verbalização para se esquivar de uma tarefa, ou cumpre apenas tarefas curtas, o 

registro da frequência poderia levar a sérios enganos na interpretação dos dados. A 

ocorrência de uma única longa verbalização seria considerada uma baixa frequência, e várias 

tarefas curtas e fáceis seriam consideradas alta frequência. Por outro lado, se a criança 

várias vezes se depara com dificuldades nas tarefas e reage tentando desistir, porém 

rapidamente volta a se engajar na tarefa, ou se permanece realizando uma mesma tarefa 

por alguns minutos seriam registradas alta frequência e baixa duração no primeiro caso e o 

inverso no segundo. O mesmo vale para o cliente do Caso 2, pois, por exemplo, se apenas a 

ocorrência de um episódio de desafio (como quando o cliente permaneceu batendo com a 

mão na mesa e fazendo barulho) for registrada, ignorando-se a duração do comportamento, 

os mesmos enganos na interpretação dos dados podem ser ocasionados. 

Dessa forma, neste trabalho pode-se observar que a descrição em termos de duração 

pode ter prevenido uma interpretação enganosa acerca da prevalência dos comportamentos 
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clinicamente relevantes nas sessões. Até mesmo a interpretação dos resultados finais da 

intervenção depende do tratamento de dados utilizado. Por exemplo, se considerarmos 

apenas os comportamentos clinicamente relevantes do cliente do Caso 1, na quarta sessão 

os Comportamentos Problema prevalecem sobre os Comportamentos de Melhora tanto em 

termos de duração quanto em termos de frequência. Porém, na quinta sessão, os 

Comportamentos de Melhora prevalecem sobre os de Problema em termos de frequência, 

mas não em termos de duração. Ou seja, os Comportamentos de Melhora ocorreram mais, 

porém não na direção dos resultados esperados para a terapia. Segundo a conceituação do 

caso, a cliente não se engajava em tarefas difíceis e com custo de resposta. Ora, se ela 

realizou tarefas que exigiam pouco tempo de concentração nelas, a cliente não demonstrou 

melhora. Dessa forma, os dados de duração são mais relevantes para apontar que na quinta 

sessão a cliente ainda não apresentava melhora. Caso os resultados de frequência fossem 

utilizados para avaliar o comportamento da cliente, seria considerado erroneamente que a 

cliente apresentou melhora já na quinta sessão. 

A mesma análise parece valer para o cliente do Caso 2. Considerando a média das 

sessões, os Comportamentos de Problema e Melhora ocorreram de forma equilibrada em 

todo o tratamento. Porém, em termos de duração, é possível verificar que os 

Comportamentos Problema ocorreram com prevalência sobre os de Melhora. Também 

levando em consideração a conceituação do caso, a dimensão temporal é relevante. Neste 

caso, é mais importante observar se o cliente permanece se esquivando da interação com a 

terapeuta durante muito tempo, ou se permanece interagindo com ela após solicitações 

para engajamento em atividades preparadas para a terapia, do que se estes 

comportamentos simplesmente ocorrem ou não. 

Porém, ainda que a análise da duração tenha sido útil na apresentação dos resultados 

deste trabalho, os estudos utilizados na revisão da literatura apresentaram seus dados em 

termos de porcentagem média da frequência da ocorrência, apontando que as pesquisas na 

área têm dado mais ênfase à exploração da frequência do que da dimensão temporal dos 

comportamentos. Assim, as análises que demandarem apenas a comparação entre o 

comportamento dos participantes do presente estudo serão realizadas em termos de 

duração, porém as análises que demandarem a comparação entre os dados produzidos 

neste e na literatura da área serão realizadas em termos de frequência de ocorrência. 
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Primeiramente, foi observado que no Caso 1 a duração percentual dos 

comportamentos problema diminuiu de 16,3% na quarta sessão, para 3,5% na 17ª sessão. 

Porém, ao longo das sessões, não foi observada uma tendência decrescente clara, segundo a 

observação de todos os comportamentos nas sessões. Por exemplo, na sexta sessão os 

comportamentos problema exibem duração de apenas 3,5%, duração semelhante à 17ª, e 

na 13ª, 14,2%, duração próxima à da quarta sessão. 

Já para os comportamentos de melhora, a observação da duração indicou uma 

diminuição, comparando-se a quarta sessão, em que ocorreram com duração de 11,3%, e a 

17ª, com duração de 5,8%. Variações extremas ao longo das sessões também foram 

observadas, pois na décima primeira sessão os comportamentos de melhora apresentaram 

duração de 4,8% e na 16ª, de 30,4%. 

Com relação à categoria Descrição de Variáveis de Controle, esta foi a que 

apresentou um aumento gradual mais claro, tendo em vista as medidas de duração. Esta 

categoria ocorreu pela primeira vez na sexta sessão, com duração de 0,3%, e a duração 

aumentou até a 18ª sessão, em que apresentou duração de 12,6%. 

Os Relatos Externos de Problema e Melhora ocorreram com duração baixa ao longo 

de toda a terapia, sendo que os Relatos de Problema tiveram uma média maior do que os de 

Melhora, bem como apresentaram um aumento mais gradual ao longo das sessões, 

diferentemente dos de melhora, que apresentaram duração dispersa. Esta tendência, por 

um lado, pode indicar que a cliente foi tornando-se mais sincera com a terapeuta, 

aumentando sua habilidade de discutir suas dificuldades na sessão e de solicitar ajuda diante 

de suas dificuldades. Por outro, como os relatos de melhora não exibem o mesmo perfil, 

cabe perguntar se estaria havendo generalização das melhoras em sessão para fora do 

contexto da interação terapêutica. 

Apesar deste perfil da categoria relatos de melhora, foram notados outros indícios de 

generalização, como o conteúdo dos relatos de melhora que em geral se referiam ao sucesso 

da cliente na realização das tarefas escolares e descrições dela sobre a satisfação da 

professora e da avó. Além disso, nas sessões de orientação, a avó da cliente relatou que a 

criança estava melhorando na escola e, na décima sétima sessão, a cliente trouxe uma carta 

da professora em que havia muitos elogios às melhoras alcançadas recentemente. No final 
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do ano letivo, dois meses após a alta, a terapeuta telefonou para a cliente e foi informada 

que ela conseguiu ser aprovada na escola, passando assim para a quinta série. 

Talvez a baixa frequência de Relatos de Melhora tenha ocorrido por que a cliente 

preferiu focar em suas queixas e na tentativa de solucioná-las, e não em suas qualidades e 

progressos. Ou talvez a cliente não estivesse atenta a estas melhoras e tivesse dificuldades 

de descrevê-las. Outro fator relevante é que altas ocorrências de relatos de melhora podem 

funcionar como mando para o encerramento do processo terapêutico, e neste caso a criança 

claramente estava interessada em continuar a terapia. Quando a terapeuta optou pela alta, 

teve de explicar algumas vezes e, em todas elas, a cliente afirmava que gostaria de continuar 

sendo atendida. Dessa forma, parece que neste caso a análise quantitativa da categoria 

Relato de Melhora não deve fornecer subsídios para determinar se houve generalização das 

melhoras em sessão para o contexto fora do consultório. 

Fantasia apresentou a duração média mais baixa de todas as categorias, 0,2% ao 

longo das sessões, tendo ocorrido apenas na sétima sessão. Dessa forma, foi desprezada 

para as demais análises e considerada uma categoria sem relevância para o estudo deste 

caso. A categoria Outros Comportamentos apresentou duração média de 77%, tendo 

ocorrido com maior duração na sexta sessão, com 94,2%, e com menor duração na décima 

sexta sessão, com 52,2% e maiores considerações serão realizadas a seguir. A categoria para 

registro insuficiente apresentou duração média baixa, com 0,5%, o que significa que as 

gravações estavam em bom estado e permitiram a realização do trabalho sem dificuldades. 

A décima oitava sessão merece consideração especial. Nesta, a terapeuta e a cliente 

empenharam-se em discutir aspectos relacionados às melhoras alcançadas, as dificuldades 

ainda apresentadas pela cliente, as estratégias aprendidas para lidar com estas dificuldades 

e as análises realizadas ao longo da terapia. Não houve, porém, situações em que a cliente 

poderia apresentar os comportamentos de problema e melhora, como em jogos ou em 

atividades pedagógicas. Por isso estes comportamentos não ocorreram, em contraste com a 

duração das análises e dos relatos de melhora superior à média de toda a terapia. Dessa 

forma, considerações acerca da modificação do padrão de responder da cliente com relação 

aos comportamentos de problema e melhora deverão se referir ao período entre a quarta e 

a décima sétima sessão. 
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Para o cliente do Caso 2, é necessário apontar que a média dos Comportamentos 

Problema foi superior a dos Comportamentos de Melhora, o que não ocorreu com a cliente 

do Caso 1. Os Comportamentos Problema predominaram por toda a terapia, com exceção 

das sessões três, 28 e 30. Ainda, não foi observado um decréscimo destes. Na sessão três, os 

Comportamentos Problema apresentam duração de 18,6% e, na sessão 30, duração de 

30,6%. A partir destes dados, é possível considerar que o cliente apresentou um quadro de 

piora durante o tratamento. É importante ressaltar a conceituação do caso deste cliente. 

Enquanto o comportamento da cliente do Caso 1 ocorria com função de evitar tarefas 

difíceis, o comportamento do cliente do Caso 2 ocorria com função de evitar interações com 

a terapeuta. 

Tendo em vista esta análise, é necessário entender as atividades realizadas nas 

sessões. Enquanto nas sessões três, 28 e 30 foram realizadas atividades de leitura, escrita e 

desenho, nas demais sessões a terapeuta tinha por objetivo estabelecer uma interação não 

punitiva com o cliente. Para isso, investiu em atividades e brincadeiras que proporcionassem 

ao cliente uma interação agradável com ela. Por exemplo, nestas sessões a terapeuta e o 

cliente brincaram de casinha, de fantoches, jogaram amarelinha, montaram blocos etc. 

Como tais atividades exigem interação interpessoal, aversiva para o cliente, ocorreram 

Comportamentos Problema com prevalência sobre os de Melhora durante todo o período. 

Porém houve uma alteração nas estratégias da terapeuta. Enquanto que na terceira 

sessão a terapeuta apenas elogiava o desempenho do cliente, na 28ª e na 30ª sessão ela 

passou a utilizar recompensas quando os Comportamentos de Melhora ocorriam. Nestas 

sessões, a terapeuta colava um adesivo dourado em uma folha de papel e elogiava o cliente 

após cada palavra lida corretamente e, no final da sessão, conferia quantos adesivos haviam 

sido colados e dava presentes ao cliente. A partir dessa estratégia baseada na “economia de 

fichas”, a terapeuta aproveitou uma situação em que os Comportamentos de Melhora 

ocorriam naturalmente e utilizou os presentes (estímulos que provavelmente já estavam 

estabelecidos como reforçadores) para condicionar as aprovações. 

Assim, o que pode ser interpretado é que no decorrer do tratamento a aproximação 

entre a terapeuta e o cliente passou a evocar mais Comportamentos Problema, e não que o 

cliente tenha piorado. Além disso, somente a partir das sessões 28 e 30 as reações da 

terapeuta começaram a ser pareadas com reforçadores positivos que provavelmente já 
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estavam condicionados. E, além disso, também é importante ressaltar que o tratamento 

seguiu para além das sessões analisadas, sendo que, segundo a teoria da PAF, é provável 

que os Comportamentos de Melhora tenham passado a ocorrer com maior frequência a 

partir da 30ª sessão. Isso porque a terapeuta passou a criar condições para que 

Comportamentos de Melhora ocorressem e também passou a utilizar estímulos 

provavelmente já condicionados como reforçadores na tentativa de tornar a interação 

menos aversiva para o cliente. 

As categorias Descrição de Variáveis de Controle e Relatos de Problema e Melhora 

Externos ocorreram com menor duração média para este cliente. Além disso, as Descrições e 

os Relatos de Problema diminuíram ao longo das sessões, deixando de ocorrer a partir da 

sessão 24. Os Relatos de Melhora apenas ocorreram nas sessões cinco, 24 e 30. Talvez este 

padrão fosse esperado devido à idade do cliente, sete anos e, portanto, com um repertório 

de autodescrição e autoanálise menor do que o da cliente do Caso 1. Porém, como duas das 

categorias diminuíram durante o tratamento, pode ser que, ao passo que a interação 

começou a ser mais próxima, o que a conceituação do caso assume como estimulação 

aversiva para este cliente, estes comportamentos acabaram tendo sido suprimidos. 

Fantasia e Registro Insuficiente apresentaram duração média baixa, 0,1% e 0,3%, e 

cabem as mesmas análises realizadas para a cliente do Caso 1.  Também para este caso, 

houve predominância da categoria Outros Comportamentos, de duração média de 55,7%, 

com maiores análises a seguir. 

Sobre a análise da distribuição da duração dos comportamentos dos clientes (gráfico 

de distribuição em setores, Figuras 1 e 2), já era esperado que a categoria Outros 

Comportamentos fosse a mais prevalente, e ela representou 77,2% para a cliente do Caso 1 

e 57,1% para o cliente do Caso 2 em termos de duração (englobando as categorias Outros 

Comportamentos e Insuficiente Cliente). Isso porque os comportamentos clinicamente 

relevantes, apesar de serem importantes para a modelagem direta, não devem ser os únicos 

alvos de uma intervenção. Em uma terapia, outros processos são relevantes – como a 

exploração de outras áreas de intervenção, discussão acerca de eventos, a elaboração de 

regras, a realização de interpretações, a manutenção da relação terapêutica etc. Exemplos 

de outros comportamentos envolvem relatos dos clientes sobre o cotidiano, sobre suas 

preferências, sobre eventos recentes, sobre o andamento do relacionamento com parentes 
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e amigos etc. Ainda, foi observado que os outros comportamentos também ocorriam 

enquanto eram realizadas atividades que não evocavam os comportamentos da mesma 

classe da queixa (por exemplo, desenhar e brincar de massinha para a cliente do Caso 1; 

brincar sozinho com bloquinhos de montar para o cliente do Caso 2) e quando os 

participantes estavam combinando ou discutindo regras de jogos. 

Por isso é importante ressaltar que o foco deste trabalho foi analisar um processo 

específico, que ocorria apenas em relação aos comportamentos clinicamente relevantes, 

que para a cliente do Caso 1 apresentaram média de 20,5% e para o cliente do Caso 2, média 

de 41,5% em todo o tratamento. Também chama atenção que as categorias de relato de 

eventos externos tenham somado duração de apenas 2,3% para a cliente do Caso 1 e 1,4% 

para o cliente do Caso 2. Provavelmente estas categorias apresentam duração maior em 

terapias realizadas com adultos, em que se discute mais sobre os eventos externos. 

Nos gráficos de perfis (Figuras 3 e 4), considerou-se a relação entre as categorias 

propostas com o total de comportamentos clinicamente relevantes, ao invés de considerar a 

duração percentual destas categorias em relação ao tempo total da sessão ou em relação à 

duração total dos comportamentos da cliente. Esta opção resultou em uma apresentação de 

resultados coerente com a teoria acerca do processo de mudança baseado na modelagem 

de repertórios na terapia. 

Dessa forma, pode ser observado que, para a cliente do Caso 1 (Figura 3), há uma 

tendência decrescente dos comportamentos problema, da quarta sessão até a décima 

sétima. E esta tendência foi mais regular do que aquela observada na tabela de duração. 

Também foi possível observar uma tendência crescente dos comportamentos de melhora da 

quarta até a décima sétima sessão, quando os dados foram apresentados com a relação 

entre os comportamentos clinicamente relevantes. A tendência crescente das descrições das 

variáveis de controle também ficou mais clara dada esta forma de apresentação. Assim, cabe 

ressaltar que a análise dos dados de comportamento do cliente pode ser mais evidente ao 

considerar-se a relação que se estabelece entre os próprios comportamentos clinicamente 

relevantes ao longo das sessões. 

Já para o cliente do Caso 2 (Figura 4), o gráfico confirma os dados da Tabela 8, 

apontando que houve predominância dos CCR1 da sessão cinco até a sessão 24, 

predominância dos CCR2 nas sessões três, 28 e 30, e padrão irregular de CCR3, que deixaram 
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de ocorrer a partir da sessão 24. A análise da predominância dos CCR1 e da irregularidade 

dos CCR3 já foi realizada, porém a análise da baixa duração de CCR2 será realizada adiante, 

na discussão da probabilidade de transição. 

Em comparação ao trabalho de Busch et al. (2009) e Del Prette et al. (2008), o Caso 1 

deste estudo replica os resultados para prevalência de comportamentos clinicamente 

relevantes no início e no final da intervenção. Os dados do Caso 2 mostram prevalência de 

CCR1 durante o primeiro ano de terapia, porém é necessário ressaltar que o tratamento 

continuou após a conclusão do estudo, sendo que não há dados disponíveis neste trabalho 

acerca da prevalência dos CCRs a partir do segundo ano de intervenção. No estudo de Busch 

et al. (2009), a frequência percentual dos comportamentos categorizados como problema foi 

de 15,43%, superior aos de melhora, que foi de 6,29% na primeira sessão com PAF. E em Del 

Prette et al. (2008), os problemas equivaleram a 28% e as melhoras, a 12% na terceira 

sessão. No Caso 1 deste trabalho, a cliente apresenta 13,8% de comportamentos problema e 

9,4% de comportamento de melhora na quarta sessão; e no Caso 2, o cliente apresenta 

frequência de 15,8% de comportamento problema e 15,5% de comportamento de melhora 

na terceira sessão (levando em conta que em termos de duração, a prevalência é inversa; 

porém também em termos de duração, a prevalência é de comportamentos problema 

considerando-se a média das 10 sessões categorizadas). 

Nos três estudos, os comportamentos de melhora apresentam porcentagem superior 

aos comportamentos de problema na última sessão categorizada, sendo que em Busch et al. 

(2009), os de melhora apresentam 7,02% e os de problema, 1,75%. Em Del Prette et al. 

(2008), melhora apresenta 38% e problema, 5%. No presente trabalho, os comportamentos 

de melhora tem 4% e os problema tem 1,3% na 17ª sessão do Caso 1 e os de melhora tem 

40,9% e os problema tem 26,8% na 30ª sessão do Caso 2. 

Porém, apesar do Caso 1 do presente trabalho replicar os dados de inversão de 

prevalência de comportamentos melhora sobre comportamentos problema ao final da 

intervenção, cabe ressaltar que tal inversão foi ainda mais clara quando abordada em 

termos de duração em relação aos comportamentos clinicamente relevantes. 

Com relação ao Caso 2, cabe ressaltar que as análises realizadas indicam que os 

dados de inversão de prevalência na sessão 30 não confirmam que o cliente ainda havia se 

beneficiado da intervenção. Dessa forma, ocorreram mais CCR2 por que a terapeuta criou 
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condições para o cliente se engajar nos comportamentos de melhora que ele já apresentava 

no seu repertório (bom desempenho acadêmico). Ainda, é necessário questionar se 26,8% 

de comportamentos problema trata-se de um quadro de melhora. Nos demais estudos 

citados, os comportamentos problema não excederam 5% na última sessão categorizada, 

então pode ser que tal ocorrência de comportamentos problema na 30ª sessão indique que 

o cliente ainda precisa de mais atendimentos. 

Em comparação ao trabalho de Rocha (2008), que apresentou a avaliação da 

predominância dos comportamentos desejáveis e indesejáveis na sessão, pode-se considerar 

que o presente trabalho realizou uma avaliação da mesma natureza ao acompanhar a 

prevalência dos comportamentos clinicamente relevantes de problema e de melhora na 

sessão. Em Rocha (2008), os comportamentos desejáveis e indesejáveis faziam parte da 

avaliação de melhora no quadro de padrão antissocial, ao passo que no presente estudo a 

inversão da prevalência do responder da cliente do Caso 1 coincidiu com a decisão por parte 

da terapeuta e do grupo de supervisão pela alta da psicoterapia. Tal inversão também 

acompanhou relatos de satisfação da professora, da avó e da própria cliente acerca do 

rendimento escolar. Nos dois trabalhos citados, em que não houve planejamento dos 

critérios de alta, essa ocorreu quando os comportamentos de melhora predominaram sobre 

os de problema. 

Porém, no Caso 2 do presente estudo, tal inversão não implicou no encaminhamento 

para alta. Pelo contrário, o tratamento continuou. Mais uma vez, vale ressaltar que apesar 

da inversão de predominância nas sessões 28 e 30, a ocorrência de comportamentos 

problema na última sessão categorizada deve indicar que este dado de inversão de 

prevalências não é suficiente para o encaminhamento para alta, mas a frequência de CCR1 

na sessão também deve ser levada em consideração. 

Com relação ao comportamento da terapeuta do Caso 1, a duração e a frequência 

média mais alta de todas as categorias foi informação, com 47,3% e 35%, respectivamente. 

Informação também foi a categoria mais prevalente em todas as sessões em termos de 

duração, sendo que em termos de frequência não foi a mais prevalente em cinco sessões – 

sétima, 11ª, 13ª, 17ª e 18ª. Nesta sessões, a categoria mais prevalente foi solicitação de 

relato, porém como apenas predominou em termos de frequência, podemos entender que 

as solicitações eram curtas, sendo que foi observado que várias delas se tratavam de 
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repetições ou de complementações. Quando observada a dimensão duração, a categoria 

informação foi a mais predominante em toda a terapia. 

Faz sentido que, em uma terapia cuja queixa principal esteja relacionada a questões 

escolares, a categoria predominante seja informação, pois parte das intervenções visam 

ensinar repertório escolar. E mais, a categoria descrita no sistema SiMCCIT não prevê um 

tipo de evento que foi consistentemente categorizado como informação, a narração dos 

eventos em sessão. Em situações de jogo ou de atividades pedagógicas, era muito comum 

que a terapeuta acompanhasse o desempenho da cliente descrevendo-o. Todas estas 

descrições foram categorizadas como informação e provavelmente trata-se de uma 

topografia que somente deverá ser observada em terapia infantil. Parte relevante do 

comportamento categorizado como informação ocorria após comportamentos clinicamente 

relevantes, sendo que servia como descrições de alternativa de comportamento após 

instâncias de problemas da cliente, ou como estimulação suplementar para o produto dos 

comportamentos de melhora. Por exemplo, quando a cliente deveria jogar uma carta verde 

em Cancan®, e jogava uma vermelha, a terapeuta em geral informava a cliente dizendo 

“quando tem uma carta verde na mesa, a gente tem que jogar outra carta verde”, sem 

reprová-la. Ou quando a cliente escrevia uma palavra correta no Top Letras®, a terapeuta lia 

a palavra, muitas vezes sem apresentar nenhum elogio. 

Assim, pode-se considerar que a categoria Informação do SiMCCIT poderia incluir 

outras subcategorias que compreendessem tais comportamentos observados nestas sessões 

de terapia infantil, como as narrações, as correções e as suplementações. Porém, outra 

questão relevante é quanto à função destas subcategorias. Narração com certeza seria 

apenas uma categoria informativa, cabendo sem dúvida como subcategoria de informação, 

porém correção carrega o aspecto previsto por Zamignani (2007) na definição da categoria 

reprovação, em que os comportamentos assim categorizados implicam um julgamento por 

parte do terapeuta. O mesmo vale para os comportamentos que seriam categorizados como 

suplementação, pois a descrição realizada pela terapeuta pode ter assumido função de 

estímulo reforçador colocando a cliente em contato com a estimulação que ela produziu 

pelo comportamento de melhora. Talvez esta inclua as suplementações como uma 

subcategoria de aprovação, apropriada para a terapia infantil. 
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A segunda categoria mais prevalente para a terapeuta do Caso 1 foi solicitação de 

relato, com duração média de 24,1% e frequência média de 29,8% ao longo das sessões. Em 

seguida foi observado que recomendação apresentou duração média de 8,5% e frequência 

media de 8,3%. A quarta categoria mais prevalente foi empatia, que teve duração media de 

6,1% e frequência media de 7%. A categoria aprovação ocorreu com maior duração e 

frequência média do que a categoria reprovação, sendo que os valores foram 5,1% e 7,4% 

para aprovação e 2,4% e 2,4% para reprovação. As únicas sessões em que houve mais 

reprovações do que aprovações foram a quarta, a sexta e a 12ª sessão. Na quarta e na sexta 

estes resultados podem ser interpretados em função da ocorrência superior de 

comportamentos problema da cliente, o que implicaria em mais reprovações da terapeuta. 

Já na 12ª sessão não se sabe por que houve a ocorrência de mais reprovações do que 

aprovações. 

Outra questão relevante à prevalência de aprovações sobre reprovações está 

relacionada à probabilidade de transição. Estes dados serão discutidos adiante, mas pode ser 

adiantado aqui que ao passo que as reprovações concentraram-se após comportamentos 

problema, também foi observado que as aprovações ocorreram após melhoras, análises, 

relatos de melhora e outros comportamentos. Talvez isso explique a prevalência sobre as 

reprovações até em sessões em que houve mais problemas do que melhoras, como na 

quinta sessão. 

As categorias outros comportamentos, registro insuficiente e gestos tiveram as 

medias mais baixas de todo o estudo, com 1,3%, 0,7% e 0,7% respectivamente em termos de 

frequência, sendo que outros e registro insuficiente tiveram 1,4% e 0,3% em termos de 

duração. Facilitação, que só pode ser avaliada em termos de frequência, também 

apresentou média baixa, de 4,1% dos comportamentos da terapeuta ao longo das sessões. 

Para a terapeuta do Caso 2, a categoria com maior duração e frequência média foi 

solicitação de relato, com 35,6% e 40,7%, respectivamente. A categoria não foi a mais 

prevalente nas sessões 11, 28 e 30 em termos de duração e frequência, e na sessão 22 

apenas em duração. Diferentemente do ocorrido no Caso 1, em que as sessões continham 

muitas atividades pedagógicas e a terapeuta informava mais, neste caso a terapeuta tentava 

estabelecer diálogos com o cliente, investindo na interação terapêutica. Por isso, é 

compreensível que a categoria solicitação de relato tenha a maior frequência, uma vez que 
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os CCR1 do cliente tenham função de esquiva de interação e as intervenções tenham sido no 

sentido de tornar esta interação mais próxima, com tentativas da terapeuta de iniciar e 

manter interações e conversas com o cliente. 

A categoria informação foi a mais prevalente após solicitação de relato, com média 

de 25% de duração e 19,7% de frequência. Nas sessões 11 e 28, foi a categoria mais 

prevalente em duração e frequência, e nas sessões 22 e 30, apenas em duração. Apesar da 

análise do caso apontar que o mau desempenho do cliente na escola esteja relacionado à 

esquiva das interações com os adultos, atividades pedagógicas também foram realizadas nas 

sessões. Isso por que a terapeuta decidiu investigar e intervir diretamente no desempenho 

do aluno, tanto para promover competências escolares como para utilizar estas situações 

para melhorar a interação com o cliente. Dessa forma, informações sobre como 

desempenhar atividades pedagógicas também foram frequentes na sessão. Outro tipo de 

informação comum a ambos os casos são as informações sobre regras de jogos. Houve 

também informações sobre o desenvolvimento de animais e plantas, que a terapeuta 

apresentava para intervir sobre o CCR1 “quero ser pequeno”. 

Recomendação segue informação em prevalência, com média de 14,7% de duração e 

14,8% de frequência. Ao contrário de informação, em que a duração média é superior à 

frequência, indicando que as verbalizações desta categoria eram mais longas, a média da 

duração das recomendações é inferior à média da frequência. Isso indica que as 

verbalizações de recomendação eram mais curtas. Estes dados não são consistentes com os 

da terapeuta do Caso 1, em que as recomendações tinham maior duração do que 

frequência. É provável que, no Caso 2, a terapeuta tenha apresentado recomendações mais 

curtas justamente para recomendar ações bem específicas do cliente, de baixo custo de 

resposta, evitar a ocorrência de CCR1 e aumentar a probabilidade de ocorrência de CCR2. 

Isso por que é bem provável que qualquer recomendação evoque CCR1, uma vez que o 

padrão de comportamento do cliente implica em esquivas de interações interpessoais. 

Em seguida, a categoria mais prevalente foi aprovação, com média de 9,3% de 

duração e 8,6% de frequência. As sessões três, 28 e 30 foram as que tiveram maior duração 

e ocorrência desta categoria, por que foram as sessões com maior ocorrência de CCR2. A 

relação entre CCR2 e aprovação será mais bem discutida juntamente com os dados de 

probabilidade de transição. 
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A análise das demais categorias, empatia, solicitação de reflexão, interpretação, 

reprovação, outros, insuficiente, facilitação e gestos apresentaram média baixa de duração 

(quando aplicável) e ocorrência, de maneira semelhante ao Caso 1, e neste caso as mesmas 

análises são aplicadas a estas categorias. 

Em comparação ao trabalho de Meyer (2009), a média somada das frequências das 

categorias Solicitação de Relato e Solicitação de Reflexão no presente trabalho equivaleu a 

32,2% para a terapeuta do Caso 1 e 44,7% para a terapeuta do Caso 2, ao passo que a 

categoria Solicitação de Informação em Meyer (2009) foi de 32%. A terapeuta do Caso 1 

replicou os resultados de Meyer (2009) para esta categoria, e a terapeuta do Caso 2 

apresentou resultados dentro da variação prevista pelo desvio padrão. Porém, tais 

comparações podem ser problemáticas por que, em Meyer, a minoria dos estudos envolvem 

terapia infantil. Há ainda diferenças com relação à experiência dos terapeutas, e os dados de 

Meyer aqui utilizados se referem à média de muitas sessões, sendo que as Solicitações de 

Informação apresentam média mais alta nas sessões iniciais. 

No Caso 1, a categoria Informação foi a mais prevalente entre os comportamentos da 

terapeuta, com frequência média de 34,9%, ao passo que foi a segunda categoria mais 

prevalente em Meyer (2009), onde teve média de 25%. Informação teve média baixa em Del 

Prette (2006), com apenas 11%, e em Rocha (2008), com 18%. No Caso 2, a categoria 

Informação teve média de 19,7%, mais próxima dos resultados de Rocha. Apesar destes 

últimos trabalhos tratarem de terapia infantil e de adolescentes infratores, dado que a 

queixa no Caso 1 envolvia questões escolares e esquiva de tarefas difíceis, é de se esperar 

que a terapeuta apresentasse mais intervenções que tivessem o efeito de esclarecer a 

cliente sobre resolver os problemas encontrados nas tarefas, instruir sobre como proceder 

nos jogos, descrever os estímulos produzidos pela cliente durante a execução das tarefas e 

corrigir os comportamentos da cliente. No Caso 2, as sessões 28 e 30 foram as que 

apresentaram maior ocorrência de Informação, 28,4% e 27,5%, sessões que foram 

estruturadas com atividades pedagógicas e, por isso, se aplicam as mesmas análises. 

Prover Consequências, categoria que em Meyer (2009) teve 16% de média de 

frequência nos 17 estudos, 11% em Rocha (2008) e 27% em Del Prette (2006), neste estudo 

somou 16,9% no Caso 1 e 15,9% no Caso 2. Desta forma, prover consequências replicou as 

médias apontadas por Meyer, foi superior à apresentada em Rocha e inferior à observada 
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em Del Prette. Analisando as subcategorias, as médias apresentam diferenças relevantes. 

Empatia apresenta média de 7% no Caso 1 e 6% no Caso 2 deste trabalho, 8,7%, com desvio 

padrão de 7,1%, em Meyer, 11% em Rocha e 7% em Del Prette, sendo que o Caso 1 replica 

os dados de Del Prette e o Caso 2 e está próximo dos demais. Aprovação apresenta média de 

7,4% no Caso 1 e 8,6% no Caso 2 deste trabalho, 8,3%, desvio padrão de 6%, em Meyer, 3% 

em Rocha e 26% em Del Prette. 

Pode ser que diferenças nas características dos clientes e da queixa expliquem essa 

variação. Neste estudo os dados de probabilidade de transição indicam que Aprovação foi 

apresentada pela terapeuta do Caso 1 principalmente após os comportamentos de melhora, 

relato de melhora e descrições de variáveis de controle. Estas categorias da cliente 

ocorreram durante atividades evocadoras específicas, que envolviam a realização de 

atividades pedagógicas ou durante jogos difíceis para a cliente. Os mesmos dados apontam 

que a terapeuta do Caso 2 aprovava principalmente os comportamentos de melhora. No 

trabalho de Rocha (2008), pode ser que a clientela de menores infratores tenha demandado 

menor utilização da categoria aprovação para que o comportamento da terapeuta não fosse 

interpretado pelos clientes como manipulativo, aumentando a resistência por parte dos 

adolescentes. No trabalho de Del Prette (2006), os dados referem-se às sessões iniciais, 

quando o terapeuta pode tender a aprovar mais por questões de estabelecimento de 

vínculo. Reprovação, neste trabalho, teve média de 2,4% no Caso 1 e 1,3% no Caso 2, 2,6% 

em Meyer (2009), 2% em Rocha e 7% em Del Prette, replicando os dados dos dois primeiros 

estudos e divergindo apenas de Del Prette. No caso de Del Prette, a alta ocorrência de 

reprovação pode estar ligada à queixa do paciente, que envolvia comportamento opositor e 

aparecia com frequência na interação terapêutica. No Caso 2 deste trabalho, apesar da 

queixa semelhante, a análise das reprovações revela que elas evocaram CCR1 com 

probabilidade de transição de 0,21, dessa forma, pode ser que o cliente tenha punido as 

reprovações da terapeuta apesar da alta ocorrência de CCR1. 

Facilitação teve frequência média de 12% em Meyer (2009) e apenas 4,1% no Caso 1 

e 2,7% no Caso 2 deste estudo. Não há dados a partir de Del Prette (2006) e em Rocha 

(2008), a média é de 13%. Apesar da diferença na média geral, pode-se observar que na 18ª 

sessão do Caso 1, a frequência de Facilitação foi 13,3%, muito próxima às apontadas na 

literatura. Esta sessão foi caracterizada pela ausência de CCR1 e CCR2, e pela maior 
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ocorrência de relatos de problema, melhora e descrições de variáveis de controle. Ou seja, 

talvez a categoria Facilitação seja mais provável em sessões em que há mais interações 

verbais e relatos sobre eventos, do que em sessões cuja intervenção da terapeuta esteja 

mais voltada para o manejo dos comportamentos clinicamente relevantes característicos de 

uma terapia infantil. 

Recomendação apresentou média de 8,3% no Caso 1 e 14,8% no Caso 2 deste 

estudo, sendo que apresentou 10% em Meyer (2009), 11% em Del Prette (2006) e apenas 

4% em Rocha (2008), sendo os dados do Caso 1 estão próximos aos dados dos dois primeiros 

trabalhos. Os dados do Caso 2 indicam ocorrência maior de recomendação nesta terapia. A 

diferença entre este estudo e Rocha (2008) pode ser explicada também pela queixa da 

clientela de menores infratores, em que recomendar deve evocar resistência e a terapeuta 

acabou por utilizar de outras estratégias de intervenção mais adequadas para a terapia com 

tal população. Já no Caso 2 deste estudo, a categoria teve maior ocorrência nas sessões três, 

28 e 30, as mesmas sessões com maior ocorrência de CCR2 e que foram caracterizadas pela 

estruturação com atividades pedagógicas. Dessa forma, como tais atividades demandavam 

recomendações da terapeuta para que o cliente se engajasse nas atividades, a categoria 

apresentou maior ocorrência. 

A categoria Outros, em Meyer (2009), teve média de 4,6% e neste trabalho, de 1,3% 

no Caso 1 e 0,4% no Caso 2. O trabalho de Del Prette (2006) não apresenta dados para esta 

categoria e o de Rocha (2008) é muito semelhante ao de Meyer (2009), com 5%. Neste 

trabalho a média foi inferior, o que pode indicar que as terapeutas dificilmente tratavam de 

temas aleatórios à sessão. Apesar da maioria dos comportamentos dos clientes não se 

tratarem de comportamentos clinicamente relevantes ou relatos sobre eles, foi observado 

que eles em geral estavam relacionados aos eventos próprios da sessão, como discutir sobre 

o jogo ou a tarefa pedagógica proposta pelas terapeutas. 

Os comportamentos de categorias verbais não vocais, Concordância, Discordância, 

Comando e Gestos Outros, não foram acessados pelos demais estudos e, neste, não 

apresentaram média relevante, sendo que a categoria Gesto de Concordância foi a única 

superior a zero, com frequência média de 0,7% no Caso 1 e 0,1% no Caso 2. 

Na seção de resultados sobre probabilidade de transição, é possível verificar a 

prevalência das categorias das terapeutas que seguiram os comportamentos dos clientes. 
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No Caso 1, os comportamentos problema foram seguidos predominantemente por 

reprovações e, no Caso 2, por informações. Tal resultado indicou um responder diferenciado 

das terapeutas diante dessa categoria dos clientes. O procedimento das terapeutas está de 

acordo com a teoria da PAF (Kohlenberg & Tsai, 2001), que prevê que os comportamentos 

problema deveriam ser reduzidos ao longo das sessões e a categoria reprovação pode ser 

interpretada como estimulação aversiva com função de punição. A estimulação aversiva é 

um fator que pode colocar em risco a relação terapêutica, mas neste caso a apresentação 

contingente aos comportamentos problema pode ter sido o suficiente para a diminuição dos 

CCR1 sem ameaçar a continuidade da terapia. De fato, o tratamento seguiu até a terapeuta 

optar pela alta e a cliente ainda perguntou várias vezes sobre opções para continuidade, 

dizendo gostar dos momentos que as duas passavam juntas. No Caso 2, há um contrataste 

neste ponto. As reprovações evocavam mais CCR1, o que pode ter tido o efeito de fazer a 

terapeuta informar mais após estes comportamentos. Porém, mesmo com poucas 

reprovações, estas ocorreram somente após os CCR1, apresentando probabilidade zero após 

as demais categorias do cliente. 

As instâncias de melhora dos clientes, ocorridas na sessão, evocaram os mesmos 

comportamentos das terapeutas nos dois casos, que responderam predominantemente com 

aprovações. Este responder também foi previsto pela teoria da PAF, que prevê intervenções 

para fortalecer o repertório de melhoras assim que eles ocorrem na sessão. Neste caso, o 

responder das terapeutas diante das melhoras foi caracterizado por elogios ao desempenho 

dos clientes na sessão. O que não quer dizer que os elogios da terapeuta tenham sido os 

estímulos reforçadores que modelaram o comportamento da cliente. Foi observado durante 

a coleta de dados que as terapeutas planejaram atividades que tinham a ver com a queixa 

dos clientes, como jogos pedagógicos e atividades que desafiassem os clientes. Dessa forma, 

a própria execução das tarefas propostas na terapia poderia produzir estímulos reforçadores 

que manteriam as respostas. Não se sabe, então, qual processo está mais ligado à melhora 

da cliente, se a estimulação produzida pelo jogo ou os elogios apresentados pela terapeuta. 

No Caso 2, apesar do responder contingente e diferenciado da terapeuta durante toda a 

terapia, no período entre a sessão cinco e a 24 não houve o aumento gradual de melhoras 

observado no Caso 1. A análise dos dados, bem como as interpretações da terapeuta, indica 

que as aprovações não constituíam de estímulo reforçador para o comportamento do 
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cliente. Tanto que a terapeuta do Caso 2 avaliou que seria necessário utilizar procedimentos 

de economia de fichas (por exemplo, nas sessões 28 e 30) para condicionar os elogios, 

pareando-os com reforçadores já condicionados, como presentes. Segundo a terapeuta, a 

partir de então as aprovações começaram a exercer função de estímulo reforçador, porém 

estes dados não estão disponíveis, pois correspondem a uma etapa mais recente da terapia 

e que não foi utilizada para a realização deste estudo. 

Com relação a esta estimulação produzida pelo jogo, também foi percebido que 

muitas vezes a cliente do Caso 1 concluía uma tarefa exigida pelas brincadeiras e não se dava 

conta que já tinha concluído. Por exemplo, diversas vezes ao jogar Top Letras® a cliente 

colocava as letras, formava a palavra, mas não tinha certeza se estava correta, e a terapeuta 

informava a cliente, suplementando a estimulação produzida no jogo. Ao todo, então, foram 

três processos observados que podem ter sido responsáveis pela melhora da cliente do Caso 

1, a saber, as aprovações que foram medidas, os jogos adotados pela terapeuta e as 

informações que suplementavam a estimulação produzida pelos jogos, sendo que estes dois 

últimos foram observados assistematicamente e não foram previstos antes da coleta de 

dados. 

Nas sessões quatro e cinco, houve maior probabilidade de transição entre CCR2 e 

Informação do que Aprovação e, na sessão seis, a probabilidade de transição de CCR2 para 

Informação e Aprovação foi semelhante. A descrição de respostas de informação com 

função de suplementação também podem explicar este responder da terapeuta nas sessões 

iniciais. Como já foi mencionado, não foi realizado um registro sistemático acerca de quais 

instancias de informação poderiam ser categorizadas como estimulação suplementar, mas 

pode ser que este tipo de informação tenha ocorrido já nas sessões iniciais, explicando o 

aumento imediato do repertório de melhoras quando observada a relação entre os 

comportamentos clinicamente relevantes na sessão. 

A categoria Descrição de Variáveis de Controle foi predominantemente seguida por 

solicitações de reflexão. Um dado que não aparece na probabilidade de transição, mas que 

pode ser observado nas frequências e durações das categorias de terapeuta e cliente, é que 

a categoria interpretação começa a aparecer apenas na sétima sessão, quando as análises da 

cliente começam a aparecer com duração de 0,2% em relação ao tempo da sessão. Esses 

dados podem indicar que, ao passo que interpretações da terapeuta podem dar ocasião para 
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a emissão destas descrições, as solicitações de reflexão podem indicar interesse da 

terapeuta pelas opiniões e julgamentos que a cliente tem acerca do seu próprio 

comportamento. Se esta análise estiver correta, as solicitações de reflexão e as solicitações 

de relato, segunda categoria mais prevalente após as descrições, podem ter reforçado 

naturalmente as análises que a cliente fazia acerca dos próprios problemas e melhoras por 

indicar interesse da terapeuta e foram responsáveis pela modelagem deste repertório ao 

longo das sessões. 

As categorias Relato de Evento Externo de Problema e Melhora foram 

predominantemente seguidas por solicitações de relato da terapeuta, sendo que empatia foi 

a segunda mais prevalente para relatos de problema e aprovação para relatos de melhora. 

Esta análise permite supor que a terapeuta estava exercendo audiência não punitiva durante 

a terapia, indicando que a cliente estava segura na relação com a terapeuta para expor suas 

dificuldades sem correr o risco de ser repreendida ou reprovada. Este procedimento da 

terapeuta pode ter sido responsável pela autorrevelação da cliente ao longo das sessões, 

sendo que um aumento dos relatos de problemas foi observado na discussão dos 

comportamentos da cliente. 

Os outros comportamentos da cliente do Caso 1 foram seguidos predominantemente 

por informações e por solicitações de relato. Para o cliente do Caso 2, a predominância foi 

de solicitação de relato, seguida por informação. Mas, em ambos os casos, as duas 

categorias mais prováveis após os outros comportamentos são solicitação de relato e 

informação, invertendo-se apenas a ordem de predominância. Esta constatação faz sentido, 

pois em geral os outros comportamentos dos clientes ocorriam em situações não evocativas, 

ou seja, em atividades que não tratavam dos comportamentos clinicamente relevantes. Em 

geral essas situações constituíam-se de discussões de temas da vida dos clientes que não 

tinham relação com a queixa, de brincadeiras que não evocavam os problemas dos clientes, 

de discussão de regras de jogos etc. Nestas situações, é comum que um interlocutor apenas 

contribua com informações sobre o que está sendo conversado ou apenas faça perguntas 

para entender melhor o assunto. 

Os dados de probabilidade de transição deste estudo replicam aqueles encontrados 

por Del Prette et al. (2008) na terceira sessão, em que 63% do comportamento problema do 

cliente foram seguidas por Reprovações do terapeuta e 56,3% dos comportamentos de 
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melhora foram seguidos por Aprovação. No Caso 1 deste trabalho, apesar das medidas 

diferenciadas, está claro que a categoria mais prevalente após Comportamento Problema foi 

Reprovação, com probabilidade de transição de 0,24. O Caso 2 não replica os dados de Del 

Prette et al. para a relação entre comportamento problema e reprovação. Porém, os dois 

casos replicam o estudo quando analisada a relação entre comportamento de melhora e 

aprovação, pois a probabilidade de transição foi de 0,38 no Caso 1 e 0,48 no Caso 2. 

Em Del Prette et al. (2008) na sexagésima sessão, 37,2% dos comportamentos de 

melhora foram seguidos por aprovações, também replicando os dados para os dois casos 

deste estudo. Por outro lado, os resultados para comportamento problema nesta sessão 

divergem dos apresentados neste trabalho, pois em Del Prette et al. (2008) os 

comportamentos problema não são seguidos por nenhum comportamento da terapeuta em 

30,8% de sua ocorrência. 

Os dados de probabilidade de transição para os outros comportamentos também 

diferem dos encontrados neste trabalho. Em Del Prette et al. (2008), outros 

comportamentos não são seguidos por nenhum comportamento da terapeuta em 16,8% de 

sua ocorrência na terceira sessão, e foram seguidos por solicitação de relato em 31% de sua 

ocorrência na sexagésima sessão. Neste trabalho, optou-se por não apresentar a avaliação 

dos comportamentos do cliente que foram seguidos pelos próprios comportamentos do 

cliente por motivos de recortes de pesquisa. No Caso 1, a categoria de ocorrência mais 

prevalente após outros comportamentos foi Informação, com probabilidade de transição de 

0,28, não replicando os dados da 60ª sessão de Del Prette et al. Porém, os dados do Caso 2 

replicam os resultados do estudo citado, sendo que a categoria mais prevalente após outros 

comportamentos também foi solicitação de relato, com probabilidade de transição de 0,37. 

Porém, no Caso 1, Solicitação de Relato foi a segunda categoria mais prevalente após outros 

comportamentos, com probabilidade de transição de 0,23. 

É notável que a categoria Reprovação não apenas foi a mais prevalente após 

comportamentos problema, como ainda ocorreu quase que exclusivamente nessa condição 

para o Caso 1; para o Caso 2, não foi a mais prevalente após os comportamentos problema, 

mas ocorreu exclusivamente após esta categoria. Isso significa que as terapeutas não 

reprovavam outros comportamentos além da queixa. Esse é um dado extremamente 

importante, dado que a reprovação em sessão é uma estimulação aversiva que pode 
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ameaçar a relação terapêutica. Os dados sugerem duas condições para a ocorrência de 

reprovação na terapia: em primeiro lugar, a reprovação deve ocorrer contingente ao 

comportamento problema e, em segundo lugar, ela não deve evocar mais comportamentos 

problema. Ainda é possível discutir a probabilidade com que uma reprovação deve ocorrer. 

No Caso 1, foi de 0,24 e no Caso 2, de 0,07. Isso quer dizer que as terapeutas não 

reprovavam todas as instâncias de CCR1 e, talvez se o fizessem, comprometeriam a relação 

terapêutica e poderiam provocar a desistência dos clientes.  

Apenas os dados de probabilidade de transição de toda a terapia foram 

apresentados, mas uma informação adicional que cabe à discussão é que na 13ª sessão do 

Caso 1, quando os comportamentos problema subitamente aumentam de frequência e 

duração após uma série de sessões com tendência decrescente, foi registrada a 

probabilidade de transição mais baixa da categoria reprovação após problemas em toda a 

terapia, com valor de 0,07. O mesmo ocorre com o Caso 2, em que as sessões 18 e 24, 

aquelas com maior ocorrência de CCR1, a probabilidade de transição desta categoria para 

reprovação foi zero. Porém, nas sessões cinco, 20 e 28, em que há decréscimo de CCR1 em 

relação às sessões anteriores, a probabilidade de transição para reprovação é de 0,28, 0,21 e 

0,09 – as probabilidades mais altas da terapia. Esta está longe de ser uma análise funcional 

com manipulação de variáveis, mas permitiu observar que há uma relação inversa entre a 

probabilidade de transição de CCR1 para reprovação e a ocorrência de CCR1 na sessão. 

Se os resultados apontaram a ocorrência de reprovações ao longo da terapia, 

alertando sobre a ameaça da manutenção da relação terapêutica, os dados de probabilidade 

de transição sobre a categoria Empatia apontam que as terapeutas se esforçaram para criar 

um ambiente seguro para os clientes. No Caso 1, empatia teve maior probabilidade de 

ocorrer após a cliente relatar a ocorrência de comportamentos problema. Isso significa que a 

terapeuta acolhia as autorrevelações da cliente em que essa se arriscava contando sobre 

suas dificuldades em relação à queixa de fracasso escolar. A terapeuta também se mostrava 

empática quando a cliente contava acerca de suas melhoras, quando se engajava nos 

problemas na própria sessão e quando realizava análises. No Caso 2, houve maior 

probabilidade de ocorrer empatia após as descrições de variáveis de controle e, no caso 

deste cliente, suas análises envolviam as razões pelas quais ele recebia castigos dos pais. Por 

exemplo, quando o cliente dizia que tinha ficado de castigo por que tinha feito “coisa feia”, e 
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a terapeuta respondeu dizendo que deve ser difícil ter que fazer coisas boas o tempo todo 

pra não ficar de castigo. 

Em ambos os casos, houve alta probabilidade de ocorrer solicitação de relato após os 

relatos de problema e melhora dos clientes. Isto revela que as terapeutas demonstravam 

interesse em explorar aqueles eventos que estavam relacionados à queixa. Os 

comportamentos clinicamente relevantes de problema e melhora não estabeleceram 

ocasião para solicitações de relato da terapeuta, fortalecendo a hipótese de que estes 

comportamentos demandaram intervenções baseadas em modelagem direta de repertórios. 

Com relação à concordância, os índices foram aceitáveis de acordo com a literatura 

da área (Zamignani, 2007). Para as categorias de cliente da FAPRS, o Caso 1 apresentou 

índice Kappa de 0,81, e o Caso 2, de 0,75, ambos superiores aos encontrados por Busch et al. 

(2010), com média de 0,74 para concordâncias realizadas em conjunto 0,62 para 

categorizadores sozinhos. O seguimento das recomendações de Busch et al. podem ter 

aumentado o índice de concordância neste trabalho e, em especial para o Caso 1, as 

observações que o categorizador independente realizou podem ter colaborado para a 

melhora deste índice. Outro fator importante para o alto índice de concordância no Caso 1 

se refere aos comportamentos alvo da cliente, relacionados a queixas escolares, o que 

podem torná-los de fácil identificação e categorização. 

Comparando-se com os índices produzidos por Zamignani (2007), estes tiveram 

concordância máxima de 0,84, no índice Kappa, para as categorizações do comportamento 

do terapeuta. Neste trabalho, o valor foi de 0,91 para o Caso 1, e 0,72 para o Caso 2. Da 

mesma forma, estes dados sugerem que os procedimentos realizados neste trabalho podem 

ter tido o efeito de aumentar o índice de concordância. Houve uma diferença nos 

procedimentos adotados para o treino do observador independente que deve ser realçada: 

o observador independente recebeu o treino padronizado do SiMCCIT, possuía experiência 

clinica  e tinha domínio dos conceitos da FAP, características mantidas para a realização da 

concordância dos dois casos. Porém, apenas para o Caso 1 houve a categorização em pares e 

o observador independente teve acesso a uma sessão categorizada pelo pesquisador. Como 

estes últimos critérios não foram observados para o Caso 2, pode ser que os índices tenham 

sido inferiores por que o observador independente estava menos atento aos critérios que o 

pesquisador utilizava e que não constavam na definição das categorias. 
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Outra questão importante faz referência ao tamanho da amostra selecionada para a 

realização dos testes. Neste trabalho, foram utilizados 10% (equivalente a uma sessão), o 

que pode ser considerado pouco para validar os resultados obtidos.  
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7 CONCLUSÕES 

Os maiores resultados apontados neste trabalho referem-se à confirmação das 

hipóteses lançadas quanto à verificação de um responder diferencial das terapeutas diante 

dos comportamentos clinicamente relevantes. Foi verificado que a probabilidade de 

transição entre comportamento de melhora e aprovação foi a mais alta nos dois casos; que 

no Caso 1 os comportamentos problema evocaram principalmente reprovações; que no 

Caso 2 os comportamentos problema evocaram principalmente informação, mas foi a única 

categoria que foi seguida por reprovações. Estes dados sugerem fortemente que houve um 

responder diferencial e contingente das terapeutas, coerente com o conceito 

comportamental de modelagem. 

Neste trabalho, a exploração da dimensão temporal dos comportamentos, em 

termos de duração, revelou-se útil para a descrição dos fenômenos sob análise. Porém, se as 

análises fossem conduzidas apenas a partir desta metodologia, o trabalho teria sido 

considerado hermético no sentido de que seria impossível comparar os resultados aqui 

encontrados com aqueles produzidos na literatura de pesquisas baseadas na categorização 

de comportamentos. Dessa forma, sugere-se que os estudos de processos utilizem as 

medidas mais relevantes para cada estudo específico, além das medidas de frequência, 

possibilitando tanto um estudo mais adequado dos processos clínicos como a comparação 

entre os trabalhos. 

Outra questão metodológica relevante foi a constatação de que ao estudar a relação 

entre os comportamentos clinicamente relevantes, a modificação do comportamento da 

cliente do Caso 1 ao longo das sessões ficou muito mais evidente. Dessa forma, pode ser 

interessante que novos estudos estudem a relação que se estabelece entre os 

comportamentos clinicamente relevantes, a fim de evidenciar o padrão de comportamento 

do cliente a despeito das oportunidades que surgem na sessão para a ocorrência destes. Ao 

contrário, caso os resultados apenas demonstrem a prevalência dos CCRs na sessão, a 

diferença de situações evocativas podem levar enganos ao abordar somente a frequência 

com que os CCRs ocorreram em diferentes sessões. Por exemplo, quando neste trabalho os 

resultados para CCR2 da cliente do Caso 1 indicaram que houve maior duração na sessão 

quatro, com 11,3%, do que na sessão 17, com 5,8%. Porém, na sessão 4 os CCR2 

equivaleram a 40% dos CCRs e, na sessão 17, a 54%. 
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No Caso 1, os resultados acerca dos comportamentos clinicamente relevantes 

replicaram aqueles encontrados nos estudos encontrados na revisão da literatura, sugerindo 

sucesso terapêutico e ampliando os resultados de eficácia da Terapia Analítico-

Comportamental Infantil. Isto implica ainda em uma questão clínica relevante: se repetidos 

estudos têm demonstrado que em casos de sucesso terapêutico há inversão da 

predominância de comportamentos clinicamente relevantes (problema e melhora), esta 

medida poderia ser adotada como uma evidência para tomadas de decisões importantes, 

como a alta terapêutica. Visto que os testes psicológicos muitas vezes são alvo de críticas 

por parte dos clínicos analistas do comportamento, justifica-se a investigação de uma 

medida empírica que parece estar relacionada ao sucesso de uma terapia. 

Já no Caso 2, tal tratamento não revelou os mesmos resultados: a inversão da 

prevalência dos comportamentos clinicamente relevantes apenas ocorreu em sessões 

específicas. Ainda, mesmo com inversão da prevalência, os comportamentos problema 

mantiveram frequência superior à dos demais estudos, e a terapia prosseguiu para além das 

sessões analisadas neste trabalho. Estes dados complementam a hipótese de que a inversão 

de prevalência é relevante para a alta terapêutica ao apontar que a frequência dos CCR1 

também é um dado importante. 

Parte dos resultados para a categorização dos comportamentos das terapeutas 

replica a literatura, sendo que os dados divergentes parecem estar relacionados à queixa dos 

clientes, às sessões consideradas para análise (se iniciais ou se todo o tratamento), às 

características específicas da terapia infantil ou às questões relativas ao método de 

categorização com transcrições ou em vídeo. De qualquer forma, aumentar a validade 

externa deste estudo envolveria discutir os dados aqui encontrados com casos clínicos que 

envolvessem queixas, populações e métodos de coleta e análise de dados semelhantes. Os 

dois casos estudados compartilham a população, os métodos e as análises de dados, porém 

a diferença da natureza dos problemas dos clientes foi importante para as divergências nos 

resultados obtidos. Porém, em se tratando de tratamentos orientados pela função dos 

comportamentos, pode ser difícil replicar um estudo justamente porque as dificuldades são 

definidas individualmente e as categorias do cliente são elaboradas para cada caso. 

Conforme notado, a categoria Informação do sistema SiMCCIT poderia estar melhor 

adaptada para a análise de processos em Terapia Analítico-Comportamental Infantil se 
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apresentasse as subcategorias Narração, Correção e Suplementação. Novos estudos 

poderiam ser realizados utilizando estas subcategorias para determinar sua relevância e 

ainda verificar se as subcategorias Correção e Suplementação seriam mais adequadas como 

parte de Informação ou Reprovação e Aprovação, respectivamente. 

Este estudo, por sua natureza observacional, não pretende explicar a modificação do 

comportamento dos clientes, como o fato da cliente do Caso 1 ter aumentado o repertorio 

de melhoras etc. Seu objetivo foi demonstrar empiricamente que o responder das 

terapeutas foi diferencial diante de comportamentos clinicamente relevantes e fortalecer a 

teoria acerca da existência do processo de modelagem direta de repertórios do cliente por 

meio de reações do terapeuta. 

Porém, durante o estudo, foi observado que alguns eventos relevantes ocorreram de 

forma contingente aos comportamentos de melhoras dos clientes. Parte destes eventos foi 

sistematicamente registrada e verificada, que foram as aprovações das terapeutas. Outros 

eventos foram as informações com função de suplementação e, ainda, os próprios estímulos 

produzidos pelos clientes na relação com os brinquedos e jogos. Dessa forma, apesar da 

regularidade com que as terapeutas responderam aos comportamentos de melhora, não é 

possível afirmar que estes estímulos tinham função reforçadora. Pelo contrário, no Caso 2 os 

dados indicam que não tinham. 

Para afirmar que uma aprovação possui função reforçadora, poderia ser conduzido 

um estudo experimental em que a aprovação seria a variável independente e o 

comportamento de melhora seria a variável dependente. As aprovações seriam 

apresentadas contingentemente às melhoras em sessões de uma determinada fase e 

retiradas em outra fase, sendo que os brinquedos seriam mantidos durante todo o 

tratamento – garantindo estimulação intrínseca contínua. Se na fase em que houve 

aprovações após os comportamentos de melhora, a frequência e duração destas melhoras 

forem maiores do que na fase de retirada, poderia se determinar o controle que as 

aprovações exerceram. O mesmo poderia ser feito para estudar experimentalmente o efeito 

de reprovações para comportamentos problema, solicitações de reflexão para descrições de 

variáveis de controle e solicitações de relato para relatos de eventos externos, levando em 

conta questões de justificativa e de cunho ético. 
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Com relação aos índices de concordância, o método aqui empregado se mostrou viável para 

a realização de novos trabalhos empregando métodos de categorização com os sistemas de 

categorias FAPRS e SiMCCIT. Os resultados também fortalecem os dados encontrados pelo 

pesquisador, aumentando a validade interna do estudo e tornando mais confiáveis as 

afirmações realizadas. 
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ANEXOS 



 
 

ANEXO I 

Termo de consentimento do Terapeuta 



 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ________________________________________, terapeuta do cliente 

_______________________________, aceito participar do projeto de pesquisa de 

mestrado desenvolvido pelo psicólogo Rodrigo Nunes Xavier, sob orientação da 

Profa. Dra. Sonia Beatriz Meyer, no Departamento de Psicologia Clínica do Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo. 

O objetivo geral desta pesquisa é o de identificar as principais formas de 

atuação do psicólogo clínico na relação com seu cliente e, em especial, as reações 

mais relevantes do terapeuta diante da emissão de comportamentos problema ou 

comportamentos melhora do cliente que ocorrem na sessão de terapia. Para isso, 

serão realizadas análises das interações entre cliente e terapeuta baseadas em 

sessões filmadas. Serão utilizadas sessões de DVD e relatórios de atendimento que 

tenham sido gerados a partir de estágio supervisionado no Laboratório de Terapia 

Comportamental. Apenas os autores da pesquisa poderão ter acesso às gravações, 

e estarão todos comprometidos com a garantia do sigilo absoluto sobre a identidade 

de cliente e terapeuta. Os resultados da pesquisa serão organizados de forma que 

não permitam que a identidade dos participantes seja tornada pública nas 

apresentações em congressos e na elaboração de trabalhos escritos, publicados ou 

não. 

A participação neste projeto de pesquisa envolverá de minha parte: 

a) O presente consentimento informado, em três vias, sendo que uma delas 

ficará em meu poder, outra com o pesquisador e outra com a orientadora desta 

pesquisa; 



 
 

b) Permitir a utilização dos DVDs das sessões de atendimento e dos relatórios 

que realizei para fins do estágio supervisionado no Laboratório de Terapia 

Comportamental. 

Declaro estar ciente de que: a) receberei resposta ou esclarecimento a 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa a qualquer momento; b) que tenho a liberdade de 

retirar meu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento; c) 

os dados indicativos de minha identidade e do meu cliente não serão revelados; d) 

os nomes próprios (pessoas, lugares, instituições) serão alterados para nomes 

fictícios. 

Se necessário, poderei entrar em contato com o pesquisador pelo telefone 

(13) 9139-1507 ou pelo e-mail rnxavier@usp.br. 

Cabe esclarecer que os atendimentos realizados sob supervisão no 

Laboratório de Terapia Comportamental da Universidade de São Paulo foram 

conduzidos mediante termo de consentimento. Neste termo, os responsáveis pelos 

clientes autorizaram a gravação das sessões e a utilização das informações 

prestadas para fins de pesquisa. 

Declaro, finalmente, concordar com os termos de consentimento sem 

restrições. 

Assinatura do terapeuta: __________________________________________ 

Nome por extenso do terapeuta: ____________________________________ 

Data: ___ / ___ / 200_ 

Assinatura do pesquisador: ________________________________________ 

 

 



 
 

ANEXO II 

Declaração de Ciência da Clínica Psicológica da USP 

  



 
 

 

  
Clínica Psicológica da USP 

Declaração de Ciência 

Nº de inscrição:........ 
Nome do cliente:....................................................................................................................... 

(no caso de menores)  
Nome completo do responsável:............................................................................................... 

Grau de parentesco com o cliente: pai   mãe   tutor  outro :............................................. 
Tipo e número do documento apresentado:.............................................................................. 

 
 A Clínica Psicológica do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo oferece atendimento psicológico à população e por 

ser uma Clínica-Escola tem também objetivos de ensino e pesquisa . 

 A maioria dos atendimentos é realizada pelos alunos de graduação e pós-graduação do 

Instituto de Psicologia, com supervisão dos professores do Departamento. Os atendimentos 

psicoterápicos são cobrados de acordo com a possibilidade dos clientes. 

 As sessões do Laboratório de Terapia Comportamental poderão ser filmadas e 

gravadas bem como observadas através de espelho unidirecional por profissionais autorizados 

pelo terapeuta. A interrupção da gravação poderá ser solicitada e avaliada a qualquer 

momento. 

 As informações prestadas pelos clientes durante os atendimentos e as gravações de 
sessões poderão ser utilizadas para fins didáticos e de pesquisa, incluindo publicações 
científicas. Essas informações serão tratadas de forma confidencial e os dados de 
identificação dos clientes não serão divulgados.  

Declaro que estou ciente do exposto acima e que concordo com as condições apresentadas. 

 
São Paulo,.......de.........................de 20........ 
Assinatura do cliente ou responsável:................................................................................... 
 

Obs:...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 
Profissional: 

 ............................................................................................................................................... 
(nome completo, função e assinatura) 



 
 

Anexo III 

Termo de Compromisso e Sigilo para o Observador Independente  



 
 

TERMO DE COMPROMISSO E SIGILO 

 

 

Eu, _____________________________________________________, aceito 

participar do projeto de pesquisa de mestrado desenvolvido pelo psicólogo Rodrigo 

Nunes Xavier, sob orientação da Profa. Dra. Sonia Beatriz Meyer, no Departamento 

de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, na 

qualidade de observador independente. 

Declaro estar ciente de que o objetivo geral desta pesquisa é identificar as 

principais formas de atuação do psicólogo clínico na relação com seu cliente e, em 

especial, as reações mais relevantes do terapeuta diante da emissão de 

comportamentos problema ou comportamentos melhora do cliente que ocorrem na 

sessão de terapia. 

Para isso, meu trabalho será realizar realizadas análises das interações entre 

cliente e terapeuta baseadas em sessões filmadas, juntamente com o pesquisar 

Rodrigo Nunes Xavier, bem como realizar outras análises individualmente, afim de 

possibilitar o cálculo de concordância entre observadores – o que aumenta a 

confiabilidade do estudo. 

Estou ciente de que serão utilizadas sessões de DVD e relatórios de 

atendimento que tenham sido gerados a partir de estágio supervisionado no 

Laboratório de Terapia Comportamental. E, devido ao fato de ter que terei acesso às 

gravações, me comprometo a garantir sigilo absoluto sobre a identidade de cliente e 

terapeuta.  

Se necessário, poderei entrar em contato com o pesquisador pelo telefone 

(13) 9139-1507 ou pelo e-mail rnxavier@usp.br. 



 
 

Declaro, finalmente, concordar com os termos de consentimento sem 

restrições. 

Assinatura do observador independente: ____________________________ 

Data: ___ / ___ / 20__ 

Assinatura do pesquisador: ________________________________________ 

Assinatura da Orientadora: ________________________________________ 

  



 
 

Anexo III 

Tabela da frequência dos comportamentos 

  



 
 

Tabela 13 - Frequência dos comportamentos. 

 Caso 1 Caso 2 

 S4 S5 S6 S7 S11 S12 S13 S16 S17 S18 S3 S5 S6 S11 S18 S20 S22 S24 S28 S30 

CCR1 57 49 21 31 17 19 55 40 6 0 45 25 33 57 17 14 41 20 78 59 

CCR2 39 77 9 34 18 17 78 78 18 0 44 23 34 68 12 1 27 2 101 90 

CCR3 0 0 1 2 7 4 18 31 4 22 0 13 6 1 6 3 14 0 0 0 

E1 0 0 0 7 10 6 6 12 5 7 1 12 1 0 0 0 11 0 0 0 

E2 0 3 0 0 7 0 4 7 0 7 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 

FT 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

OC 317 386 402 360 401 401 416 327 420 264 194 248 230 69 117 133 214 147 203 70 

CIN 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 4 1 2 0 0 

SRE 69 100 80 159 182 96 173 117 183 148 80 119 100 158 127 116 91 166 148 96 

FAC 11 15 5 14 37 8 4 24 9 43 1 0 7 8 8 1 9 10 17 12 

EMP 30 22 31 38 44 32 22 42 25 24 6 40 12 40 11 7 23 5 6 10 

INF 201 180 163 143 130 218 147 150 142 69 67 34 108 76 43 171 20 65 54 36 

SRF 6 4 2 8 8 2 22 30 4 18 1 10 6 30 25 0 10 27 6 3 

REC 62 31 46 51 41 49 35 24 26 5 87 19 81 30 30 162 8 31 71 17 

INT 0 0 0 6 5 1 10 9 3 5 1 4 0 7 11 0 1 10 3 2 

APR 29 31 25 19 28 10 79 72 38 9 67 9 38 9 21 100 7 20 47 1 

REP 24 8 15 10 7 16 5 13 11 0 7 0 4 1 4 10 3 10 7 0 

TOU 2 4 30 0 0 18 0 2 0 0 1 7 0 1 0 1 0 1 1 0 

GCT 1 8 4 1 16 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

GDT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

GMT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

GOT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIN 0 3 5 2 11 5 3 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 

Legenda. S: Sessão. Categorias de Cliente. CCR1: Comportamento Problema; CCR2: Comportamento de Melhora; CCR3: Descrição de 

Variáveis de Controle; E1: Relato Externo de Problema; E2: Relato Externo de Melhora; FT: Fantasia; OC: Outros Comportamentos; CIN: 

Registro Insuficiente. Categorias do Terapeuta. SRE: Solicitação de Relato; FAP: Facilitação; EMP: Empatia; INF: Informação; SRF: Solicitação 

de Reflexão; REC: Recomendação; INT: Interpretação; APR: Aprovação; REP: Reprovação; TOU: Outros Comportamentos; GCT: Gesto de 

Concordância; GDT: Gesto de Discordância; GMT: Gesto de Comando; GOT: Outros Gestos; TIN: Registro Insuficiente. 


