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Colaboração terapêutica e a experiência em terapia na perspetiva da cliente  

e da terapeuta: um caso de insucesso 

 

Resumo 

Reconhecida a importância da aliança terapêutica e da experiência do cliente e do terapeuta em 

terapia para o processo e resultados terapêuticos, a presente dissertação teve como objetivo 

compreender a evolução destas variáveis na perspetiva da cliente e da terapeuta, ao longo da 

terapia, e caracterizar a colaboração terapêutica a um nível micro, num caso de insucesso. A 

aliança foi analisada através do Inventário da Aliança Terapêutica, a colaboração a partir do 

Sistema de Codificação da Colaboração Terapêutica e a experiência em terapia através do 

Questionário de Avaliação da Sessão. Os resultados mostraram uma divergência entre as 

perspetivas da cliente e da terapeuta quanto à avaliação da aliança terapêutica e da experiência 

em terapia. Os resultados também indicaram que a interação terapêutica ocorreu 

maioritariamente dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal-Terapêutica da cliente, com 

uma elevada frequência de intervenções de desafio e de respostas de segurança. Por fim, na 

perspetiva da cliente, as sessões com elevadas pontuações em aliança foram simultaneamente 

avaliadas como sendo sessões profundas, suaves e positivas. Apenas nestas sessões ocorreram 

interações dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal-Terapêutica com a cliente a situar-se 

à frente do nível proposto pela terapeuta.   

 

Palavras-chave: aliança terapêutica; colaboração terapêutica; experiência em terapia; caso de 

insucesso. 
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Therapeutic collaboration and experience in therapy on client  

and therapist perspectives: a poor outcome case  

 

Abstract 

Recognized the importance of the therapeutic alliance and the client and therapist experience 

in therapy for the therapeutic process and outcome, this master thesis aimed to understand the 

evolution of these variables on the client and therapist perspectives, through the therapy, and 

characterize the therapeutic collaboration in a micro level, in a poor outcome case. We used the 

Working Alliance Inventory to analyse the therapeutic alliance, the Therapeutic Collaboration 

Coding System to analyse the therapeutic collaboration, and the Session Evaluation 

Questionnaire to analyse the experience in therapy. Results suggested a discrepancy between 

the client and therapist perspectives on the evaluation of the therapeutic alliance and the 

experience in therapy. Results also indicated that the therapeutic interaction occurred mostly 

within the client’s Therapeutic Zone of Proximal Development, with a high frequency of 

challenge interventions and safety responses. Finally, in client's perspective, sessions with high 

scores in therapeutic alliance were simultaneously evaluated as deep, smooth and positive. The 

interactions within the Therapeutic Zone of Proximal Development with the client beyond the 

level proposed by the therapist only occurred in these types of sessions.  

 

Keywords: therapeutic alliance; therapeutic collaboration; experience in therapy; poor 

outcome case. 
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Introdução 

Aliança e colaboração terapêutica 

A aliança tem sido um dos conceitos mais investigados em psicoterapia (Horvath, 

2006, 2011). Estudos têm evidenciado a relação entre a qualidade da aliança e os resultados 

terapêuticos positivos, sendo esta um importante fator comum entre as diversas abordagens 

terapêuticas (Flückiger, Del Re, Wampold, Symonds & Horvath, 2012; Horvath, 2006; 

Horvath & Bedi, 2002; Horvath, Del Re, Flückiger & Symonds, 2011). 

Embora alguns autores tenham vindo a referir a ausência de consenso quanto à 

definição da aliança (Horvath, 2006, 2011; Horvath et al., 2011), a formulação transteórica 

proposta por Bordin (1979), entendida como a colaboração estabelecida entre terapeuta e 

cliente, tem sido considerada como uma das definições mais robustas (Hatcher & Barends, 

2006). Três dimensões fazem parte da formulação proposta por este autor: uma encontra-se 

relacionada com o vínculo estabelecido entre terapeuta e cliente; as outras duas dimensões 

fazem referência ao trabalho terapêutico, nomeadamente o acordo sobre os objetivos 

terapêuticos e a negociação de tarefas (Bordin, 1979). 

Neste sentido, a aliança descreve o grau em que a díade terapêutica está envolvida em 

trabalho colaborativo (Hatcher & Barends, 2006), o que significa que ambos os elementos da 

díade contribuem para essa relação e são responsáveis pelo sucesso terapêutico e pelo 

processo de mudança do cliente (Ribeiro, 2009). 

O conceito de colaboração surge na literatura enquanto componente integral da aliança 

e indicador robusto de resultados terapêuticos, embora seja um constructo que tem vindo a ser 

definido de acordo com os vários instrumentos utilizados para o medir (Bachelor, Laverdière, 

Gamache & Bordeleau, 2007). 

Apesar de reconhecida a importância deste constructo, não existe uma perspetiva 

universalmente aceite sobre o seu significado. A colaboração definida enquanto cooperação 

do cliente com as diretivas do terapeuta (Colson et al., 1988) tem vindo a ser criticada (e.g. 

Proctor, 2002; Rose, 1990; Smail, 2001; citados por Strong, Sutherland & Ness, 2011), por 

tratar-se de uma conceptualização que desconsidera os processos interativos da colaboração. 

Neste sentido, Strong e colaboradores (2011) consideram que a colaboração devia ser 

reconhecida enquanto negociação do diálogo terapêutico entre os elementos da díade. Na 

perspetiva destes autores, a colaboração é um processo dinâmico e recíproco que envolve 

intenções partilhadas e compromissos relacionais. 

Outros autores têm vindo a enfatizar a ideia de envolvimento mútuo (Tryon & 

Winograd, 2001) e a realçar a importância das contribuições individuais, tanto do terapeuta 
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como do cliente, para o estabelecimento de uma relação colaborativa (Hatcher, 1999). 

Por outro lado, Safran e Muran (2006) consideram que a aliança é melhor entendida 

em termos de negociação, mais do que colaboração. Estes autores realçam a ideia de que a 

aliança é negociada continuamente entre terapeuta e cliente, tanto a um nível consciente como 

inconsciente, tornando-se este processo contínuo de negociação e de influência mútua um 

importante mecanismo de mudança. 

Com base nestes pressupostos (Hatcher, 1999; Safran & Muran, 2006), Ribeiro (2009) 

definiu a colaboração terapêutica como “uma coordenação de ações do terapeuta e do cliente, 

enquadrada momento a momento na conversação terapêutica” (p.171). Foi a partir deste 

conceito de colaboração que Ribeiro, Ribeiro, Gonçalves, Horvath e Stiles (2013) 

desenvolveram o Modelo de Colaboração Terapêutica, que permite compreender como é que 

a colaboração terapêutica contribui para a mudança do cliente em terapia a um nível micro. 

Ribeiro e colaboradores (2013) utilizaram a noção de Zona de Desenvolvimento 

Proximal-Terapêutica (ZDP-T), adaptada por Leiman e Stiles (2001) a partir do conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky. A ZDP-T é definida como “a distância entre 

a capacidade atual do cliente para por si só, avançar no sentido da mudança e a sua 

capacidade potencial para o conseguir, e que pode ser alcançada em colaboração com o 

terapeuta” (Ribeiro et al., 2013, p. 297). 

Neste sentido, o progresso terapêutico é entendido como um contínuo 

desenvolvimental, no qual a mudança é facilitada através de estratégias utilizadas pelo 

terapeuta, permitindo que os clientes passem do seu nível de desenvolvimento atual para o seu 

nível de desenvolvimento potencial (Ribeiro et al., 2013). 

De acordo com o modelo proposto por Ribeiro e colaboradores (2013), os terapeutas 

utilizam intervenções de suporte e de desafio para ajudar os clientes a avançarem na sua ZDP-

T. Ao utilizar intervenções de suporte, o terapeuta procura compreender empaticamente o 

problema de acordo com a perspetiva do cliente, assim como a emergência de 

inovação/novidade. Quando o terapeuta utiliza intervenções de desafio, o principal objetivo é 

incentivar o cliente a uma revisão da sua narrativa problemática, promovendo a ocorrência de 

momentos de inovação (Ribeiro et al., 2013). 

Estas intervenções podem ser validadas ou invalidadas pelo cliente, sendo que as 

respostas do cliente às intervenções do terapeuta indicam em que posição/nível da ZDP-T do 

cliente ocorre o trabalho terapêutico num dado momento (Ribeiro et al., 2013). 

Assim, o trabalho terapêutico ocorre dentro da ZDP-T quando há uma resposta de 

validação do cliente à intervenção do terapeuta, podendo promover, por um lado, uma 
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sensação de conforto e segurança no cliente perante intervenções de suporte e, por outro lado, 

o cliente poderá experienciar risco tolerável face a intervenções desafio. O trabalho 

terapêutico também pode ocorrer fora da ZDP-T, isto é, quando a intervenção do terapeuta é 

invalidada pelo cliente, indicando experiências de risco intolerável (face a intervenções 

percebidas como demasiado exigentes ou ameaçadoras) ou de desinteresse (perante 

intervenções consideradas redundantes ou irrelevantes). Por fim, o trabalho terapêutico situa-

se nos limites da ZDP-T quando o cliente responde com ambivalência, validando e 

invalidando simultaneamente a perspetiva proposta pelo terapeuta (Ribeiro et al., 2013). 

Assim, de acordo com este modelo, o trabalho terapêutico é mais produtivo quando o 

diálogo e o trabalho terapêuticos ocorrem dentro da ZDP-T do cliente (Ribeiro et al., 2013). 

 

A experiência do cliente e do terapeuta em terapia 

A experiência em terapia tem sido estudada através da análise do impacto da sessão, 

referindo-se aos efeitos imediatos das sessões de psicoterapia. Esta análise tem sido feita de 

acordo com as avaliações dos participantes relativamente às sessões e ao seu estado afetivo 

pós-sessão, realizadas através do Session Evaluation Questionnaire (SEQ) (Stiles & Snow, 

1984). 

Assim, o SEQ avalia duas dimensões relativamente às sessões de psicoterapia: 

profundidade (relacionada com o valor e o poder da sessão) e suavidade (relacionada com o 

conforto e relaxamento); e duas dimensões relativamente ao humor pós-sessão: positividade 

(relacionada com sentimentos de confiança, felicidade e ausência de medo ou raiva) e 

ativação (relacionada com sentimentos de vitalidade) (Stiles, 1980; Stiles & Snow, 1984). 

Deste modo, as sessões de psicoterapia podem ser avaliadas como “boas” ou “más” de acordo 

com a sua profundidade - se são sessões profundas ou superficiais - e de acordo com a sua 

suavidade - se são sessões suaves ou duras (Stiles et al., 1994). 

Num estudo de Stiles (1980), em que foram comparadas as avaliações dos clientes e 

terapeutas relativamente à experiência da sessão e ao estado afetivo pós-sessão, verificou-se 

que os clientes tendiam a avaliar o seu estado afetivo como mais positivo após sessões 

classificadas como mais suaves e fáceis por ambos os elementos da díade, enquanto os 

terapeutas avaliaram o seu estado afetivo como mais positivo após sessões classificadas, tanto 

pelos terapeutas como pelos clientes, como profundas e valiosas. Estes resultados parecem 

indicar que os clientes e terapeutas reagem a diferentes aspetos da sessão (Stiles, 1980).  

Stiles (1980) sugeriu que a combinação das duas dimensões da sessão, profundidade e 

suavidade, permitia definir quatro tipos de sessão: sessões superficiais e duras, em que os 
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clientes e terapeutas apresentam sentimentos negativos após a sessão; sessões superficiais e 

suaves, em que os terapeutas apresentam sentimentos negativos após a sessão mas os clientes 

não; sessões profundas e duras, em que os terapeutas se sentem de forma positiva após a 

sessão mas os clientes não; e sessões profundas e suaves, quando ambos experienciam 

sentimentos positivos após a sessão. O último tipo de sessão, profunda e suave, é considerado 

o ideal para a díade terapêutica (Stiles, 1980), uma vez que é o tipo de sessão que engloba os 

aspetos mais valorizados por ambos os elementos da díade (Stiles & Snow, 1984). 

A investigação sobre a experiência em terapia tem sugerido que as sessões com baixos 

níveis de profundidade são sessões em que os pacientes e terapeutas abordam factos concretos 

ou eventos específicos sem, no entanto, explorarem os sentimentos associados a esses 

mesmos eventos (Fuller & Hill, 1985; Hill et al., 1988; citados por Lingiardi, Colli, Gentile & 

Tanzilli, 2011). Tem sido verificada também que as sessões são consideradas mais suaves 

quando as intervenções do terapeuta são de apoio ou de suporte, fazendo com que os clientes 

se sintam mais relaxados e confortáveis. Contrariamente, as sessões são consideradas menos 

suaves ou mais duras quando as intervenções do terapeuta são de desafio, emergindo 

sentimentos de tensão e desconforto por parte dos clientes (Kivlighan & Angelone, 1991; 

Kivlighan, Angelone & Swafford, 1991). Outros autores acrescentam ainda que as sessões 

com níveis elevados em positividade são sessões em que os terapeutas promovem insight nos 

clientes sobre os seus problemas, fazendo com que os clientes se sintam mais suportados, 

compreendidos e envolvidos no tratamento (Pesale, Hilsenroth & Owen, 2012). 

A relação entre as dimensões do SEQ e os resultados terapêuticos tem vindo a ser 

investigada. De acordo com Pesale e colaboradores (2012), os resultados de alguns estudos 

têm vindo a dar suporte à relação entre as subescalas do SEQ e os resultados terapêuticos: as 

dimensões profundidade e suavidade tendem a estar positivamente relacionadas com o 

sucesso terapêutico. 

Embora se verifique esta relação positiva entre a dimensão profundidade e os 

resultados terapêuticos positivos, alguns estudos sugerem uma associação negativa entre a 

profundidade e dificuldades na relação terapêutica (Fuller & Hill, 1985; Hill et al., 1988; 

citados por Stiles, Gordon & Lani, 2002). Contudo, em casos de sucesso existe uma tendência 

para o aumento da profundidade, ao longo das sessões (Kivlighan et al., 1991; Reynolds et 

al., 1996; Stiles et al., 2002). 

Existe também alguma evidência relativamente à associação entre a dimensão 

positividade e resultados terapêuticos mais positivos, sendo que esta relação parece ser mais 

evidente quando uma sessão é considerada como mais interativa e colaborativa (El-Saieb, 



10 
 

2005, citado por Pesale et al., 2012).    

Pouco destaque tem sido dado à dimensão ativação. Pesale e colaboradores (2012) não 

encontraram relações significativas entre esta dimensão e os resultados terapêuticos. 

 

Aliança e colaboração terapêuticas e a experiência em terapia 

Para além dos estudos que têm investigado a relação entre as dimensões do SEQ e os 

resultados terapêuticos, outros estudos têm analisado a relação entre as dimensões do SEQ e 

algumas variáveis do processo terapêutico, nomeadamente a aliança e a colaboração 

terapêuticas. 

Assim, alguns estudos têm verificado que quando os clientes dão pontuações altas nas 

medidas da aliança, os mesmos tendem a classificar as sessões como profundas e positivas 

(Kivlighan, Marmarosh & Hilsenroth, 2014; Mallinckrodt, 1993). No entanto, outro estudo 

apenas verificou uma relação positiva entre a aliança e a dimensão suavidade, avaliadas pelo 

cliente (Kivlighan, 2007).  

Por outro lado, quando os terapeutas dão pontuações altas em medidas de aliança, os 

mesmos tendem a classificar as sessões como mais suaves (Kivlighan, 2007; Kivlighan et al., 

2014). Contudo, Kivlighan e colaboradores (2014), também verificaram, na perspetiva do 

terapeuta, uma correlação positiva elevada entre a aliança e a dimensão positividade. Já 

Kivlighan (2007), encontrou uma correlação positiva moderada entre a aliança e a dimensão 

profundidade, avaliadas pelo terapeuta.  

De acordo com o estudo de Kivlighan e colaboradores (2014), as classificações dos 

clientes e dos terapeutas relativamente à aliança terapêutica não apresentaram nenhuma 

relação com a dimensão ativação. No entanto, de acordo com Mallinckrodt (1993), somente 

numa fase final do processo terapêutico esta dimensão parece apresentar um maior impacto na 

aliança, uma vez que, apenas nesta fase da terapia a dimensão ativação apresentou uma 

relação positiva com as classificações da aliança da díade terapêutica. 

Assim, os resultados dos estudos anteriormente referidos parecem confirmar a ideia de 

que as perceções dos clientes e terapeutas sobre a qualidade da aliança terapêutica 

(Fitzpatrick, Iwakabe & Stalikas, 2005) e sobre a experiência da sessão (Kivlighan et al., 

2014; Stiles et al., 2002) nem sempre coincidem.  

Até à data, apenas um estudo cruzou as dimensões do SEQ com a colaboração 

terapêutica, analisada momento a momento, através do Sistema de Codificação da 

Colaboração Terapêutica (Ribeiro et al., 2013). Rodrigues (2014) verificou que quanto mais 

elevada era a pontuação dos clientes no acordo sobre os objetivos, mais elevada era a 
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pontuação na dimensão profundidade. Verificou também que as respostas de desinteresse por 

parte dos clientes levaram a uma diminuição da pontuação em profundidade. A mesma autora 

verificou que as intervenções de desafio do terapeuta, as respostas de risco intolerável do 

cliente e o índice geral de não colaboração influenciaram negativamente a dimensão 

suavidade. Por outro lado, as intervenções de suporte por parte do terapeuta, as respostas de 

segurança do cliente e o índice geral de colaboração influenciaram de forma positiva a 

suavidade. 

Apesar da crescente investigação sobre a relação entre a aliança terapêutica e a 

experiência em terapia, é ainda escassa a investigação que integre a análise da colaboração 

terapêutica, numa perspetiva micro. De facto, a literatura tem vindo a realçar a necessidade de 

estudos que analisem, não só a um nível macro ou da sessão, mas também a um nível micro, 

variáveis relevantes para o processo terapêutico (Mallinckrodt, 1993). Assim, na presente 

dissertação, tivemos como objetivos iniciais compreender a evolução da aliança e da 

experiência em terapia considerando ambas as perspetivas da díade terapêutica, bem como o 

desenvolvimento da colaboração terapêutica, momento a momento, através de uma análise 

macro e microscópica, seguindo, desta forma, as recomendações de Mallinckrodt (1993). 

Neste sentido, procurámos responder às seguintes questões de investigação: 

1. Como evolui a qualidade da aliança terapêutica, de acordo com a perspetiva da 

cliente e da terapeuta, ao longo do processo terapêutico, num caso de insucesso? 

2. Como se caracteriza a colaboração terapêutica, analisada momento a momento, ao 

longo do processo terapêutico, num caso de insucesso? 

3. Como evolui a experiência em terapia, na perspetiva da cliente e da terapeuta, ao 

longo do processo terapêutico, num caso de insucesso? 

 

Metodologia 

Participantes 

Cliente. A cliente, no momento em que iniciou o acompanhamento no Serviço de 

Psicologia da Universidade do Minho, tinha 32 anos, era solteira e licenciada. Foi 

diagnosticada com Perturbação Depressiva Major através da administração do Beck 

Depression Inventory-II (BDI-II; versão portuguesa de Martins & Coelho, 2000). Os 

principais problemas apresentados pela cliente foram: dificuldades relacionais com os pais; 

colocar-se em segundo plano nas relações; dedicação excessiva ao trabalho; relação 

conflituosa com o sócio; e negação/evitamento das suas emoções. Foi considerado um caso de 

insucesso terapêutico, dada a presença de sintomatologia clinicamente significativa na 
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primeira e última sessão, aferida através da versão portuguesa do Outcome Questionnaire-

45.2 (OQ-45.2; Machado & Fassnacht, 2015). Assim, a ausência de ganhos terapêuticos foi 

definida tomando como referência um Reliable Change Index (RCI) de 15 pontos e de um 

cutoff de 62 pontos, tal como proposto por Machado e Fassnacht (2015).  

 

Terapeuta e terapia. À data da recolha de dados, a terapeuta tinha com 49 anos de 

idade, 22 anos de experiência clínica, sendo doutorada. O modelo psicoterapêutico utilizado 

foi individual e de orientação cognitivo-comportamental. A terapia decorreu ao longo de 16 

sessões e duas de follow-up. 

 

Juízes. O caso clínico em análise foi codificado pela investigadora e por outros dois 

juízes, elementos pertencentes à Equipa de Investigação em Relação Terapêutica (EIRT). 

Antes de procederem à codificação, todos os juízes receberam treino no Sistema de 

Codificação da Colaboração Terapêutica (SCCT; Ribeiro et al., 2013), conduzido pela 

orientadora da presente dissertação e por uma aluna de doutoramento.  

 

Instrumentos 

Inventário da Aliança Terapêutica (IAT). O IAT é uma adaptação e tradução para o 

português do Working Alliance Inventory, por Machado e Horvath (1999), que tem como base 

conceptual a formulação da aliança terapêutica proposta por Bordin. É um instrumento que 

avalia a qualidade da aliança terapêutica e pode ser aplicado aos clientes e aos seus terapeutas 

independentemente do modelo terapêutico subjacente ao tratamento. Constituído por 36 itens, 

contém três subescalas que correspondem às dimensões da aliança: o acordo nos objetivos, o 

acordo nas tarefas e o desenvolvimento do vínculo. As subescalas são compostas por 12 itens 

cada, pontuadas numa escala de tipo Likert de 7 pontos (Machado & Horvath, 1999). 

O IAT apresenta uma boa fiabilidade, com um Alfa de Cronbach de 0.95 para a escala 

global. Nas subescalas, os valores do Alfa de Cronbach foram: 0.80 para os objetivos, 0.93 

para a subescala tarefas e 0.87 para o vínculo (Machado & Horvath, 1999). 

No âmbito deste estudo foram analisadas as versões reduzidas da cliente e da 

terapeuta, tendo sido apenas consideradas as pontuações globais obtidas em cada sessão, 

variando numa escala entre 12 a 60 pontos. 

 

Sistema de Codificação da Colaboração Terapêutica (SCCT). O SCCT, 

desenvolvido por Ribeiro e colaboradores (2013), foi utilizado para analisar a colaboração 
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terapêutica, momento a momento. Este instrumento baseia-se na codificação de transcrições, 

tendo como unidade de análise as falas, tanto do terapeuta como do cliente, avaliadas tendo 

em conta o contexto imediato (falas anteriores) e o contexto global (toda a interação prévia 

entre terapeuta e cliente durante a sessão). 

Para proceder à codificação é necessário, em primeiro lugar, definir para o caso em 

questão em que é que consiste o problema e o que poderá ser inovação/novidade; de seguida, 

codificar cada fala consoante as intervenções do terapeuta e as respostas do cliente; e por 

último, segue-se a categorização dos episódios interativos derivados da articulação das 

intervenções do terapeuta e das respostas do cliente (Ribeiro et al., 2013). 

A validação do SCCT consistiu na análise de 82 sessões de cinco clientes, seguidos em 

terapia narrativa e em terapia cognitivo-comportamental. O SCCT apresenta valores 

indicativos de uma boa fidelidade, sendo o valor de Kappa de Cohen de 0.92 para as 

intervenções do terapeuta e 0.93 para as respostas do cliente (Ribeiro et al., 2013). 

 

Questionário de Avaliação da Sessão (QAS). O QAS é uma versão portuguesa do 

Session Evaluation Questionnaire (SEQ). Foi utilizada uma versão do SEQ: form-5 (Stiles et 

al., 2002), traduzida por Ribeiro e Gonçalves em 2009. 

O QAS avalia duas dimensões da sessão: profundidade e suavidade; e duas dimensões 

do humor pós-sessão: positividade e ativação (Stiles et al., 1994). Inclui 21 adjetivos 

bipolares, pontuados até 7, sendo que 11 itens correspondem à avaliação da sessão e 10 itens 

ao humor pós-sessão. As dimensões, tal como os itens, são classificadas de 1 até 7, sendo 4 o 

valor do ponto médio de cada escala do SEQ, o que significa que os valores mais próximos de 

7 indicam uma maior profundidade, suavidade, positividade e ativação (Stiles et al., 2002). 

A consistência interna da versão portuguesa do QAS foi analisada a partir de 280 

questionários, preenchidos na perspetiva do cliente, no âmbito do projeto “How collaboration 

in psychotherapy becomes therapeutic: a study of interactive and psychophysiological 

processes in good and poor outcome cases”, financiado pela Fundação Bial (178/12). Assim, 

a consistência interna do QAS foi analisada através do Alfa de Cronbach, cujos valores foram 

de .84 para a dimensão profundidade, .96 para as dimensões suavidade e positividade, e .87 

para a dimensão ativação (Ribeiro & Ferreira, 2016).   

No presente estudo, foram analisadas as respostas da cliente e da terapeuta ao QAS, 

tendo sido consideradas as pontuações globais obtidas em cada dimensão, avaliadas sessão a 

sessão. 
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Procedimento 

A seleção do caso em estudo foi feita a partir da base de dados do projeto de 

investigação “How collaboration in psychotherapy becomes therapeutic: a study of 

interactive and psychophysiological processes in good and poor outcome cases”, financiado 

pela Fundação Bial (178/12). Os dados foram recolhidos ao longo de todo o processo 

terapêutico; todas as sessões foram gravadas e no fim de cada sessão a cliente e a terapeuta 

procediam ao preenchimento do IAT e do QAS.  

Após a seleção do caso, a investigadora realizou a transcrição das sessões em falta, 

exceto as sessões 10, 14 e 15 devido à ausência de áudio nas vídeo-gravações das mesmas. 

Simultaneamente, iniciou o treino no Sistema de Codificação da Colaboração Terapêutica 

(SCCT) que consistiu na codificação de várias sessões de diversos casos clínicos e discussão 

dos mesmos em reuniões semanais, durante 4 meses. O treino no SCCT foi concluído após ter 

sido alcançado um acordo médio satisfatório em várias sessões, isto é, um acordo de, pelo 

menos, 80% (Almeida & Freire, 2000). Todas as sessões do caso clínico em análise foram 

codificadas pela investigadora de forma independente e o outro par de juízes realizou a 

codificação correspondente a 30% das sessões. O acordo inter-juízes foi calculado através do 

software estatístico SPSS, versão 23.0, revelando um acordo de 85.4% para as intervenções 

do terapeuta e de 89.6% para as respostas do cliente.  

Posteriormente, através do programa Excel, foi construída uma base de dados de forma 

a calcular a frequência das intervenções da terapeuta, das respostas da cliente, dos episódios 

interativos e dos níveis de interação por referência à ZDP-T, permitindo-nos deste modo 

analisar a evolução da colaboração terapêutica. Para a aliança e a experiência em terapia 

foram também construídas bases de dados que nos permitiram analisar os resultados do IAT e 

do QAS da díade terapêutica.  

 

Resultados 

A análise dos resultados será apresentada de modo descritivo, em duas etapas. Numa 

primeira fase, e procurando responder às questões de investigação descrevemos os resultados 

relativos à evolução da aliança e colaboração terapêuticas, bem como a experiência em terapia 

na perspetiva da cliente e da terapeuta, ao longo do processo terapêutico. Posteriormente, 

partindo dos resultados da análise da aliança terapêutica, na perspetiva da cliente, 

apresentamos uma análise focada nas sessões 6, 7, 8 e 9. A evolução da aliança entre estas 

sessões apresentou um padrão de rutura e resolução da aliança que motivou uma análise mais 

aprofundada das sessões, considerando as outras variáveis em estudo. 
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A evolução da aliança terapêutica na perspetiva da cliente e da terapeuta 

 A Figura 1 mostra que as pontuações globais do IAT da cliente apresentam 

variabilidade ao longo das sessões, ao passo que as pontuações globais obtidas no IAT da 

terapeuta sugerem um padrão estável. 

  

 

                            

   

 

    

 

  

Figura 1. Evolução da qualidade da aliança terapêutica.  

 

Os resultados do IAT da cliente indicam uma média de 43.88, tendo sido obtida uma 

pontuação global mínima de 36 na 16ª sessão e uma pontuação global máxima de 56 na 6ª 

sessão. Em relação aos resultados do IAT da terapeuta, a média obtida foi de 46.53, variando 

entre uma pontuação global mínima de 38 na 15ª sessão e uma pontuação global máxima de 

50 na 10ª sessão. 

 

A evolução da colaboração terapêutica ao longo do processo terapêutico 

Frequência das intervenções da terapeuta. O tipo de intervenção da terapeuta mais 

frequente foi o desafio (D), com uma frequência de 61.83% ao longo do caso, seguindo-se o 

suporte no problema (SP) com 32.74% e, por último, o suporte na inovação (SI) com 5.43%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Intervenções da terapeuta ao longo do processo terapêutico. 
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Tal como representado na Figura 2, verifica-se que o desafio foi o tipo de intervenção 

mais frequente na maioria das sessões, exceto na 1ª, 2ª, 7ª e 8ª sessão, tendo-se registado a sua 

frequência mais baixa na 1ª sessão (32.12%). Com uma tendência crescente no decorrer do 

processo terapêutico, o desafio atingiu valores mais elevados na 13ª sessão (83.72%). 

O suporte no problema, o segundo tipo de intervenção mais frequente ao longo do 

caso, atingiu valores mais elevados na 1ª sessão (67.88%). Foi o tipo de intervenção mais 

utilizado pela terapeuta na 1ª, 2ª, 7ª e 8ª sessão. No entanto, este tipo de intervenção foi 

diminuindo ao longo do processo terapêutico, atingindo uma frequência mínima de 7.46% na 

9ª sessão. 

Por último, o suporte na inovação apresentou um padrão mais variável e pouco 

frequente ao longo do caso, verificando-se a ausência deste tipo de intervenção nas sessões 1, 

4, 6, 13 e 16. Importa ainda referir que em nenhuma das sessões o suporte na inovação foi o 

tipo de intervenção mais utilizado pela terapeuta. Contudo, nas sessões em que este tipo de 

intervenção se encontra presente, verifica-se uma maior frequência na 9ª sessão (16.42%). 

 

Frequência das respostas da cliente. Relativamente às respostas da cliente (Figura 

3), verificámos que estas foram maioritariamente de segurança (S), com uma frequência de 

75.95% ao longo do caso. O segundo tipo de resposta mais frequente foi a resposta de risco 

intolerável (RI), com uma frequência total de 14.43%, seguindo-se a resposta de risco 

tolerável (RT) com 6.03%. Por último, com menor frequência em todo o processo terapêutico 

(3.59%), surgiram as respostas de ambivalência (A). Através da Figura 3, podemos ainda 

verificar que as respostas de desinteresse (D) não ocorreram em todo o processo terapêutico. 

  

 

 

 

  

   

 

 

      

Figura 3. Respostas da cliente ao longo do processo terapêutico. 
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A resposta de segurança foi a mais frequente em todas as sessões, atingindo o seu 

valor mais alto na 1ª sessão (90.51%). Contudo, verificámos uma diminuição progressiva, 

embora pouco acentuada, deste tipo de resposta ao longo da terapia, registando-se o seu valor 

mais baixo na 9ª sessão (59.70%). 

Em relação à resposta de risco intolerável, verificámos uma tendência crescente deste 

tipo de resposta, atingindo valores mais elevados na 13ª sessão (25.58%). Verificámos, ainda, 

que esta resposta foi menos frequente na 4ª sessão (2.46%). 

O risco tolerável apresentou valores mais elevados nas sessões 9 (13.43%) e 12 

(13.41%), não estando, no entanto, presentes nas sessões 7 e 13. 

Por fim, as respostas de ambivalência tornaram-se mais salientes numa fase final da 

terapia, verificando-se um ligeiro aumento da ocorrência deste tipo de resposta, 

nomeadamente nas sessões 13 (9.30%) e 16 (8.06%). É de notar, ainda, a sua baixa frequência 

numa fase inicial e intermédia da terapia, sendo que este tipo de resposta não surgiu na 6ª 

sessão. 

 

Episódios interativos mais frequentes. Dos 15 episódios possíveis no SCCT, 

encontram-se representados na Figura 4, a evolução dos episódios interativos mais frequentes 

ao longo do caso, sendo estes o desafio-segurança (D-S) com uma frequência total de 40.47%, 

seguindo-se o suporte no problema-segurança (SP-S) com 30.96% e o desafio-risco 

intolerável (D-RI) com 13.71%. 

   

 

 

 

 

    

 

   

Figura 4. Episódios interativos mais frequentes ao longo do processo terapêutico. 

 

 Alguns episódios interativos surgiram com uma frequência inferior a 5%, 

nomeadamente o desafio-risco tolerável (4.95%), o suporte na inovação-segurança (4.51%) e 

o desafio-ambivalência (2.76%). Os restantes episódios apresentam uma frequência inferior a 

1% (suporte no problema-risco tolerável; suporte no problema-ambivalência; suporte no 
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problema-risco intolerável; suporte na inovação-risco tolerável; suporte na inovação-

ambivalência; e suporte na inovação-risco intolerável) ou encontram-se ausentes (suporte no 

problema-desinteresse; suporte na inovação-desinteresse; e desafio-desinteresse).  

 Em relação ao desafio-segurança (D-S), verificámos que este episódio interativo foi o 

mais frequente na maioria das sessões, exceto na 1ª, 2ª, 4ª, 7ª e 8ª sessão. Embora este 

episódio tenha surgido com menor frequência na 8ª sessão (12.03%) e maior frequência na 3ª 

sessão (55.26%), evidenciou uma tendência crescente, tornando-se o episódio interativo mais 

saliente a partir da 9ª sessão até ao fim do processo terapêutico. 

 O suporte no problema-segurança (SP-S), foi o tipo de episódio interativo mais 

saliente nas sessões 1, 2, 4, 7 e 8, atingindo a sua frequência máxima na 1ª sessão (65.69%). 

Este tipo de episódio foi diminuindo ao longo do processo terapêutico, surgindo com menor 

frequência na 9ª sessão (7.46%).  

 Por último, o episódio desafio-risco intolerável (D-RI) tornou-se, progressivamente, 

mais frequente ao longo da terapia, atingindo a sua frequência máxima numa fase final da 

terapia, mais especificamente na 13ª sessão, com 25.58%, tendo sido registado o seu valor 

mais baixo na 4ª sessão, com 2.46%. 

 Assim, até a 8ª sessão predominaram os episódios suporte no problema-segurança (SP-

S) e desafio-segurança (D-S), sendo que posteriormente, entre a 9ª e 16ª sessão, foram mais 

frequentes os episódios desafio-segurança (D-S) e desafio-risco intolerável (D-RI). 

 

Posicionamento dos elementos da díade na interação, por referência à ZDP-T. A 

análise dos episódios interativos permitiu analisar de que modo a díade terapêutica se foi 

posicionando/movimentando na ZDP-T, ao longo do processo terapêutico (Figura 5). 

Assim, verificámos que a maior parte das interações ocorreram dentro da ZDP-T 

(81.98%), com ambos os elementos da díade a se situarem no mesmo nível de 

desenvolvimento (40.43%), nomeadamente nas sessões 1, 2, 4, 7 e 8, onde surgiram com 

maior frequência. Nomeadamente, nestas sessões, a cliente trabalhou no nível proposto pela 

terapeuta, experienciando segurança face a intervenções de suporte e risco tolerável face a 

intervenções de desafio. No entanto, entre a 9ª e 16ª sessão, apesar das interações terem 

ocorrido maioritariamente dentro da ZDP-T, a terapeuta situou-se um pouco mais à frente da 

cliente (40.47%), ou seja, a terapeuta procurou trabalhar mais perto do nível de 

desenvolvimento potencial da cliente, através de intervenções de desafio, no entanto a cliente 

manteve-se perto do seu nível de desenvolvimento atual, através de respostas de segurança. 

Apenas nas sessões 1, 2, 6, 9 e 12, ocorreram interações dentro da ZDP-T nas quais a cliente 
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se situou um pouco mais à frente do nível proposto pela terapeuta (1.08%), experienciando 

risco tolerável face a intervenções de suporte. 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

   

 

Figura 5. Posicionamento dos elementos da díade na interação, por referência à ZDP-T, ao 

longo do processo terapêutico.  

 

Relativamente às interações que ocorreram fora da ZDP-T, salientam-se as interações 

em que a terapeuta se situou à frente da cliente (14.54%), ou seja, com a terapeuta a trabalhar 

num nível posterior ao nível potencial da cliente. Neste caso, a cliente invalidou as 

intervenções da terapeuta, experienciando risco intolerável. Embora em nenhuma das sessões 

as interações tenham ocorrido maioritariamente fora da ZDP-T, esta atingiu a sua frequência 

mais elevada na 13ª sessão (25.58%), apresentando uma tendência crescente ao longo do 

processo terapêutico. 

 Por último, nas interações ocorridas nos limites da ZDP-T (3.48%), destacaram-se 

aquelas em que a terapeuta procurou trabalhar perto do nível potencial da cliente, com a 

cliente a validar e invalidar simultaneamente a perspetiva proposta pela terapeuta, 

experienciando ambivalência (2.93%). Apenas nas sessões 3, 7, 12, 13 e 16 ocorreram 

interações nos limites da ZDP-T com a cliente ligeiramente à frente da terapeuta (0.55%). 

Estas interações, situadas nos limites da ZDP-T, foram surgindo com maior frequência numa 

fase final do processo terapêutico. 

 



20 
 

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P
o

n
tu

a
çõ

es

Sessões

Profundidade

Suavidade

Positividade

Ativação

A experiência em terapia na perspetiva da cliente e da terapeuta 

Os resultados do QAS da cliente (Figura 6) mostram que pontuações das dimensões 

profundidade, suavidade e positividade estiveram, maioritariamente, acima do valor médio, 

ou seja, com uma pontuação superior a 4 valores, ao passo que as pontuações da dimensão 

ativação foram, na maioria das sessões, inferiores ao valor médio. 

 

 

    

 

 

  

 

 

Figura 6. Evolução da experiência da cliente ao longo do processo terapêutico. 

 

A profundidade, com uma média de 6.58, foi a dimensão que atingiu valores mais 

elevados. Assim, grande parte das sessões foram classificadas com o valor máximo (7), à 

exceção da 1ª, 3ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª sessão, atingindo um valor mínimo de 4.2 na 11ª sessão. 

Os valores das dimensões suavidade e positividade foram aumentando 

progressivamente até à 6ª sessão. Contudo, após esta sessão verificou-se uma maior 

variabilidade relativamente à avaliação destas dimensões. A dimensão suavidade, cuja média 

obtida foi de 5.43 valores, atingiu uma pontuação máxima de 6.6 na 13ª sessão e uma 

pontuação mínima de 3.6 na 10ª sessão. Na dimensão positividade, com uma pontuação média 

de 5.4, registou-se um valor máximo de 7 valores nas sessões 5, 6 e 12 e um valor mínimo de 

3.6 na 1ª sessão. 

Em relação à dimensão ativação, a sua classificação situou-se maioritariamente abaixo 

do nível médio (4), com uma média de 2.94 valores. Contudo, foi na 14ª sessão que esta 

dimensão atingiu o valor máximo de 4.6, sendo que o valor mínimo desta dimensão, de 2.2 

valores, surgiu nas sessões 2, 5, 6, 12 e 15. 

Nos resultados do QAS da terapeuta (Figura 7) podemos constatar que as dimensões 

com pontuações mais elevadas ao longo da terapia foram a profundidade, a suavidade e a 

positividade. A ativação foi a única dimensão cujas pontuações, na sua maioria, estiveram 

mais próximas do valor médio. 
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Figura 7. Evolução da experiência da terapeuta ao longo do processo terapêutico. 

 

Assim, a positividade, com uma média de 6.64 valores, foi a dimensão que atingiu 

valores mais elevados, atingindo uma pontuação máxima de 7 valores na 3ª e 12ª sessão, 

sendo que na 15ª sessão atingiu um valor mínimo de 5.8 valores. 

A dimensão profundidade, cuja média foi de 5.68, registou uma pontuação máxima de 

6.6 valores nas sessões 1, 6, 9 e 10, ao passo que a pontuação mais baixa, de 4.6 valores, 

surgiu nas sessões 5, 15 e 16. 

Relativamente à dimensão suavidade, a pontuação máxima alcançada foi de 6.6 

valores na 12ª sessão e a pontuação mínima foi de 3.2 valores na 13ª sessão. Nesta dimensão 

foi obtida uma média de 5.23 valores. 

 Por último, com uma média de 4.12 valores, a ativação foi a dimensão com 

pontuações mais baixas, tendo sido obtido um valor mínimo de 3.6 na 4ª, 12ª e 16ª sessão e 

um valor máximo de 5.2 na 1ª sessão, apresentando uma tendência decrescente. 

 

Análise aprofundada das sessões 6, 7, 8 e 9 

Concluída a primeira fase da análise dos resultados, interessou-nos explorar de forma 

aprofundada a perspetiva da cliente, dada a variabilidade observada nas pontuações do IAT da 

cliente. Decidimos analisar as sessões 6, 7, 8 e 9, uma vez que os valores do IAT da cliente 

nestas sessões apresentaram um padrão de rutura e reparação da aliança em forma de V (Stiles 

et al., 2004). Assim, procurámos responder às seguintes questões de investigação: 

1. Como se caracteriza a experiência em terapia, na perspetiva da cliente, nas sessões 

envolvidas num padrão de rutura e reparação da aliança em forma de V? 

2. Como se caracteriza a colaboração terapêutica nas sessões envolvidas num 

padrão de rutura e reparação da aliança em forma de V? 
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De forma a procurar responder às novas questões de investigação, neste segundo 

momento da análise apresentamos os resultados do IAT e do QAS na perspetiva da cliente, 

bem como da colaboração terapêutica, nomeadamente através dos episódios interativos e do 

posicionamento dos elementos da díade na interação, por referência à ZDP-T (Tabela 1).  

 

Tabela 1 

Análise das sessões 6, 7, 8 e 9 

 

 

Sessão  6 7 8 9 

IAT Pontuação global 56 38 39 55 

 Profundidade 7 7 7 7 

QAS Suavidade 6.4 4 6.4 5.2 

 Positividade 7 4 4 5.2 

 Ativação 2.2 3.4 2.8 2.4 

 

 

 

 

Episódios 

interativos 

SP-S 

SP-RT 

SP-A 

SP-RI 

SI-S 

SI-RT 

SI-A 

D-S 

D-RT 

D-A 

D-RI 

33.73% 

1.20% 

0% 

1.20% 

0% 

0% 

0% 

43.37% 

9.64% 

0% 

10.84% 

45.83% 

0% 

1.39% 

1.39% 

4.17% 

0% 

0% 

38.89% 

0% 

1.39% 

6.94% 

51.88% 

0% 

0% 

0% 

7.52% 

0% 

0.75% 

12.03% 

6.02% 

0.75% 

21.05% 

7.46% 

0% 

0% 

0% 

10.45% 

5.97% 

0% 

41.79% 

7.46% 

2.99% 

23.88% 

 

 

 

Níveis de 

interação 

Terapeuta à frente, fora da ZDP-T 

Cliente à frente, fora da ZDP-T 

Terapeuta à frente, limite da ZDP-T 

Cliente à frente, limite da ZDP-T 

Terapeuta à frente, dentro da ZDP-T 

Cliente à frente, dentro da ZDP-T 

Mesmo nível, dentro da ZDP-T 

12.05% 

0% 

0% 

0% 

43.37% 

1.20% 

43.37% 

8.33% 

0% 

1.39% 

1.39% 

38.89% 

0% 

50% 

21.05% 

0% 

1.50% 

0% 

12.03% 

0% 

65.41% 

23.88% 

0% 

2.99% 

0% 

41.79% 

5.97% 

25.37% 
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Como referido anteriormente, foi na 6ª sessão que o IAT da cliente atingiu a pontuação 

global mais elevada de todo o processo terapêutico. Após esta sessão, verificámos um 

decréscimo acentuado nas pontuações globais do IAT nas duas sessões seguintes (sessões 7 e 

8). A pontuação global do IAT da cliente aumenta novamente na 9ª sessão, tornando-se a 

segunda pontuação mais elevada. 

Ao analisar o QAS da cliente, verificámos que, apesar de ter sido obtida uma 

pontuação máxima na dimensão profundidade nas quatro sessões em análise, foram 

igualmente obtidas elevadas pontuações nas dimensões suavidade e positividade na 6ª sessão. 

Nas duas sessões seguintes, constatámos uma diminuição considerável nas pontuações destas 

duas dimensões, embora com a pontuação na dimensão suavidade a aumentar na 8ª sessão. Na 

9ª sessão verificámos, por um lado, um aumento na pontuação da dimensão positividade e, 

por outro, uma diminuição na pontuação da dimensão suavidade. Contudo, as pontuações 

destas duas dimensões encontram-se acima do valor médio, atingindo a mesma pontuação.     

Analisada a aliança terapêutica e a experiência em terapia na perspetiva da cliente, 

averiguámos de que forma evoluiu a colaboração terapêutica entre a 6ª e a 9ª sessão, através 

da identificação dos episódios interativos presentes nas sessões anteriormente referidas e da 

análise do posicionamento dos elementos da díade na interação, por referência à ZDP-T.  

Após a identificação dos episódios interativos mais frequentes nestas sessões (Tabela 

1), verificámos que, de um modo geral, as interações ocorreram maioritariamente dentro da 

ZDP-T, seguindo-se as interações situadas fora da ZDP-T e, com menor frequência, as 

interações nos limites da ZDP-T. 

Assim, em relação às interações ocorridas dentro da ZDP-T, verificámos que na 6ª 

sessão surgiram, com a mesma frequência, interações com a terapeuta e a cliente no mesmo 

nível e com a terapeuta a situar-se um pouco mais à frente da cliente. Na 7ª e 8ª sessão, 

destacaram-se as interações com a terapeuta e a cliente no mesmo nível, verificando-se um 

aumento da sua frequência nestas sessões e, na 9ª sessão, passaram a ser mais frequentes as 

interações dentro da ZDP-T com a terapeuta a situar-se à frente da cliente. É de salientar que 

apenas ocorreram interações dentro da ZDP-T com a cliente a situar-se um pouco mais à 

frente do nível proposto pela terapeuta nas sessões 6 e 9. Verificámos também, nestas sessões, 

a ocorrência de interações fora da ZDP-T com a terapeuta à frente, aumentando a sua 

frequência nas sessões 8 e 9. As interações situadas nos limites da ZDP-T estiveram ausentes 

na 6ª sessão, surgindo na sessão seguinte, tanto com a terapeuta à frente, como com a cliente à 

frente. Na 8ª e 9ª sessão apenas ocorreram interações nos limites da ZDP-T com a terapeuta 

um pouco mais à frente da cliente.   
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Discussão 

De acordo com os resultados deste estudo salientamos, em primeiro lugar, a diferença 

entre cliente e terapeuta quanto à avaliação da aliança terapêutica. A variabilidade na 

avaliação da aliança apresentada pela cliente, parece sugerir a existência de algumas quebras 

na aliança terapêutica em determinados momentos da terapia. Contudo, o mesmo não se 

observou na perspetiva da terapeuta, que apresentou uma avaliação da aliança moderada e 

relativamente estável ao longo do processo terapêutico. Estes resultados parecem indicar uma 

divergência entre as perspetivas da díade terapêutica sobre a qualidade da aliança, tal como 

tem vindo a ser referido na literatura (Fitzpatrick et al., 2005; Horvath et al., 2011).  

No que concerne à colaboração terapêutica, verificamos que a terapeuta priorizou as 

intervenções de desafio, de modo a incentivar a cliente à revisão da sua narrativa 

problemática, incitando-a à mudança. Este tipo de intervenção tornou-se cada vez mais 

saliente com o aproximar-se do fim do processo terapêutico. Apesar das respostas da cliente 

terem sido maioritariamente de segurança, nesta fase final a cliente experiencia risco 

intolerável com maior frequência. De facto, os episódios interativos mais frequentes entre a 9ª 

e a 16ª sessão são o desafio-segurança e o desafio-risco intolerável, o que nos indica que as 

interações da díade oscilaram entre dentro e fora da ZDP-T, com a terapeuta à frente. Isto 

significa que a terapeuta procurou trabalhar perto do nível de desenvolvimento potencial da 

cliente, no entanto, com a cliente a permanecer no seu nível de desenvolvimento atual, não 

avançando muito na sua ZDP-T, ou não conseguindo de todo trabalhar ao nível proposto pela 

terapeuta e, por isso, experienciar risco intolerável, sugerindo que as intervenções da terapeuta 

poderão ter sido percebidas como demasiado exigentes ou ameaçadoras. 

Assim, supomos que a terapeuta poderá ter sido pouco responsiva visto que, face ao 

aumento de respostas de risco intolerável por parte da cliente, a terapeuta continuou a 

privilegiar o desafio. Porém, parece-nos igualmente plausível colocar a hipótese de a cliente 

apresentar um menor grau de prontidão para a mudança, não só dado o aumento do risco 

intolerável, mas também devido ao facto da cliente parecer pouco capaz para avançar para o 

seu nível de desenvolvimento potencial, ou seja, para a mudança, mesmo quando a interação 

da díade ocorre dentro da ZDP-T. No entanto, o que aqui referimos são apenas algumas 

possibilidades para a interpretação destes resultados. 

Em relação à experiência em terapia, verificamos que a cliente e a terapeuta avaliaram 

de formas distintas a sessão e o humor pós-sessão ao longo do processo terapêutico. 

Excecionalmente, nas sessões 6 e 12, a díade apresentou algum acordo no modo como 

experienciaram estas sessões, apresentando valores semelhantes nas dimensões profundidade, 
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suavidade e positividade. Este tipo de sessão tem vindo a ser considerado por Stiles (1980) o 

mais produtivo do ponto de vista terapêutico, o que nos leva a questionar se a presença deste 

tipo de sessão seria mais frequente em casos de sucesso.  

Ainda em relação à experiência em terapia, pareceu-nos curioso o facto de, na 

perspetiva da cliente, todas as sessões (à exceção da 11ª sessão) terem sido consideradas 

profundas, isto é, úteis, valiosas e importantes para o seu processo de mudança. Tratando-se 

de um caso de insucesso este resultado não era esperado, uma vez que a investigação tem 

vindo a evidenciar a existência de uma relação positiva entre a dimensão profundidade e o 

sucesso terapêutico (Pesale et al., 2012).  

No decorrer da análise dos resultados, identificamos, entre a 6ª e 9ª sessão, um padrão 

de rutura e reparação da aliança em forma de V que, de acordo com Stiles e colaboradores 

(2004), é caracterizada por um decréscimo na qualidade da aliança, num dado momento do 

processo terapêutico, seguido por um retorno relativamente rápido (dentro de uma ou duas 

sessões) para um nível da aliança semelhante ou superior, antes da ocorrência da rutura na 

aliança. 

Ao tentarmos compreender de que forma se caracterizava a experiência da cliente 

nestas sessões, observamos que as sessões 6 e 9, avaliadas pela cliente com uma elevada 

aliança terapêutica, foram simultaneamente avaliadas como profundas, suaves e positivas, o 

que significa que quando há, na perspetiva da cliente, uma boa aliança as sessões são 

consideradas não só profundas, úteis, valiosas e importantes como também suaves, agradáveis 

e confortáveis, promovendo sentimentos positivos, de confiança e felicidade. O mesmo não 

acontece nas sessões 7 e 8, em que parece ocorrer uma rutura na aliança. Estas sessões são 

percebidas pela cliente como menos suaves ou mais duras e difíceis, de maior tensão e 

desconforto, experienciando sentimentos menos positivos, apesar de terem sido consideradas 

sessões igualmente profundas. Estes resultados parecem ser congruentes com alguns estudos 

que têm vindo a referir uma tendência por parte dos clientes em associar uma boa aliança 

terapêutica a sessões mais profundas, suaves e positivas (Kivlighan, 2007; Kivlighan et al., 

2014; Mallinckrodt, 1993).  

Verificamos ainda que, no que se refere à colaboração terapêutica, o que parece 

destacar-se nestas sessões é a ocorrência de interações dentro da ZDP-T com a cliente à 

frente, uma vez que, embora com uma baixa frequência, estas interações apenas estão 

presentes nas sessões 6 e 9, não surgindo nas sessões 7 e 8. 

De facto, parece haver uma tendência por parte da cliente para avaliar as sessões como 

“boas” em termos da aliança e, simultaneamente, em termos da experiência em terapia quando 
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ocorrem interações dentro da ZDP-T com a cliente à frente, ou seja, quando a cliente elabora 

para além daquilo que seria esperado face à intervenção da terapeuta. Se considerarmos a 

avaliação da qualidade da aliança terapêutica na perspetiva da cliente (Figura 1), atentando às 

sessões 1, 2, 6, 9 e 12, em que se verificam elevadas pontuações em aliança, verificamos 

também que as mesmas são percebidas pela cliente como sessões profundas, suaves e 

positivas (Figura 6), com a exceção da 1ª sessão. Curiosamente, apenas nestas sessões 

ocorreram interações dentro da ZDP-T com a cliente à frente (Figura 5), em que a cliente se 

sente capaz para avançar na sua ZDP-T, aproximando-se do seu nível de desenvolvimento 

potencial. 

 Assim, estes resultados levam-nos a refletir sobre a importância do envolvimento e 

participação ativa da cliente no seu processo de mudança (Bohart & Tallman, 2010). Parece-

nos, então, que este sentido de agência da cliente poderá influenciar de forma positiva a 

avaliação da qualidade da aliança, bem como a avaliação da experiência da sessão.   

Por fim, existem algumas limitações no presente estudo que devem ser consideradas. 

Apontamos, em primeiro lugar, a ausência de áudio nas vídeo-gravações das sessões 10, 14 e 

15, impossibilitando, assim, a transcrição e codificação das referidas sessões, o que significa 

que poderão estar em falta algumas informações importantes para a compreensão do caso e da 

evolução da colaboração terapêutica. Também, na perspetiva da terapeuta, estão em falta os 

dados do IAT e do QAS referentes à 14ª sessão. Assim, os resultados da presente dissertação 

deverão ser interpretados tendo em conta a ausência de alguns dados. Outra possível limitação 

está relacionada com o conhecimento prévio, por parte dos juízes, de que se tratava de um 

caso de insucesso. No entanto, o acordo elevado entre os juízes leva-nos a acreditar que a 

possível influência deste conhecimento na codificação foi atenuada. 

Até à data, não foram realizados outros estudos de caso com a mesma metodologia, 

pelo que não é possível comparar os nossos resultados com outros casos de insucesso ou 

sucesso, procedimentos que permitiria transferir conhecimentos para casos semelhantes. 

Como propostas de estudos futuros, sugerimos replicar este estudo com casos de sucesso e 

insucesso, bem como propomos que em estudos futuros seja analisada a colaboração 

terapêutica nas sessões avaliadas com uma elevada aliança terapêutica e que tenham sido 

simultaneamente avaliadas com maior profundidade, suavidade e positividade, de modo a 

perceber se existe uma tendência ou um padrão em termos da colaboração terapêutica nestas 

sessões. 
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