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Resumo

O  objetivo  deste  estudo  foi  descrever  a  história  da  avaliação  de  resultados  em  psicoterapia,  destacando  as 
contribuições e limitações das  áreas de efetividade e eficácia.  A partir  das  pesquisas  apresentadas,  focou-se na 
importância da relação terapêutica como principal fator para os resultados e na influência  de características de 
personalidade de pacientes e de terapeutas para os resultados. Duas alternativas de pesquisa em personalidade no 
contexto psicoterápico foram abordadas: a abordagem eclética, através dos estilos cognitivos, e a associação entre 
traços de personalidade e resultados percebidos. Os dados em ambas as perspectivas indicaram as dificuldades de 
pesquisar influências da personalidade nos resultados e configuraram a necessidade de pesquisas com metodologias 
alternativas às experimentais para o tema. As pesquisas descritas reforçam o argumento de que a personalidade é um 
fator  importante  para  a  relação terapêutica  sendo,  portanto,  um componente  do processo  de  cura  e  melhora 
psicológica nos tratamentos.
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Abstract
The  aim  of  this  study  was  to  describe  the  history  of  psychotherapy  outcome  research,  with  focus  on  the 
contributions and difficulties of the efficacy and effectiveness studies. The importance of the relationship between 
therapist and patient was describbed as the most important outcome factor, and the personality characteristics of 
both – therapist and patient – as an important element of the therapeutic relationship. Two different aproaches for 
the  personality  study  in  the  context  of  the  psychotherapy  were  analyzed:  cognitive  styles  in  the  eclectic 
psychotherapy, and the five factor model  in the existencial  therapy.  Both perspectives indicate that personality 
influence in psychotherapy is a  complex object of study. Eclectism and existential psychotherapy also indicate that 
personality differences are responsable for differences in the relationship, affecting the outcomes.
Keywords: Psychotherapy; Effectiveness; Personality; Efficacy.

A  psicoterapia,  atualmente,  é  uma  prática 
comum na maioria dos países ocidentais. O debate 
sobre  os  procedimentos  necessários  para  uma 
prática psicológica  eficaz  tem se desenrolado em 
torno de quatro questões básicas que se estendem 
a todas as abordagens: se a psicoterapia funciona, 
como, com quem e por que.

Em  um  estudo  original  e  pioneiro,  Martin 
Seligman  (1995)  utilizou  questionários  enviados 
para leitores de uma revista de circulação nacional 

nos  Estados  Unidos,  a  Consumer  Report.  Os 
questionários  avaliavam  o  atendimento 
psicoterápico,  discriminando  as  diversas 
modalidades  como  aconselhamento,  psicanálise, 
terapia  cognitiva,  terapia  existencial,  abordagem 
centrada  na  pessoa,  terapia  de  grupo,  familiar, 
entre  outras.  Além  disso,  havia  uma  sessão  de 
dados  demográficos  no  qual  o  participante 
descrevia se fazia uso de medicação, o tempo que 
esteve  em atendimento,  o motivo da procura de 
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atendimento e outras informações sobre o paciente 
e a intervenção.

Posteriormente aos trabalhos  de Seligman um 
grande  esforço  no  sentido  de  compreender  a 
psicoterapia  e  de  traduzi-la  em  termos  de 
resultados empíricos objetivos e, ao mesmo tempo, 
abrangentes  foi  realizado  por  um  grupo  de 
pesquisadores liderados por Borkovec (2001). Seu 
estudo  consistia  na  organização  de  uma  “força 
tarefa” incluindo psicoterapeutas  e  pesquisadores 
de  resultados  clínicos  para  a  elaboração  de  um 
programa consensual de pesquisa da psicoterapia. 
O  objetivo  consistia  na  descrição  de  elementos 
relevantes  para  o  processo  psicoterápico,  para 
serem usados  na  elaboração  de  instrumentos  de 
avaliação  dos  tratamentos  junto  a  pacientes  e 
terapeutas.  A pesquisa resultou na elaboração do 
Programa  de  Pesquisa  da  Prática  Terapêutica  da 
Pennsylvania (PPT), e foi discutido extensivamente 
por  outros  pesquisadores  em  uma  edição  do 
periódico  científico  Clinical  Psychology:  Science 
and Practice, especialmente dedicada à análise do 
PPT (Abrahamson, 2001; Norquist, 2001; Persons, 
2001; Schneider, 2001).

No  início  da  década  de  1980  um  grupo  de 
pesquisadores na Universidade de  Santa Bárbara, 
nos Estados Unidos,  liderado pelo pesquisador e 
terapeuta  Lerry  E.  Beutler  reuniu  as  principais 
pesquisas  de  resultados em terapias  até  então,  e, 
em 1983, desenvolveu a “psicoterapia eclética”. A 
perspectiva  do  autor  tratava  o  fenômeno 
psicoterapia de uma forma original e iria configurar 
nas  décadas  seguintes  uma  fonte  de  pesquisas 
incluindo  e  comparando  diferentes  linhas: 
psicanálise,  cognitivismo,  comportamentalismo  e 
humanismo. Os esforços de Beutler para descrever 
operacionalmente  a  terapia  resultaram  no  S.S.T. 
(Systematic  Treatment  Selection,  ou  Seleção 
Sistemática  de  Tratamento):  um  programa  de 
computador  que  processa  as  informações  sobre 
variáveis  tais  como  características  de  paciente, 
terapeuta,  patologia  e  técnica,  e  fornece  dados 
sobre o tratamento e terapeuta mais indicados para 
o caso, bem como o prognóstico para o caso e um 
gráfico  de  avaliação  do  desenvolvimento  da 
psicoterapia.

No  Brasil,  Gomes,  Reck,  Bianchi  e  Ganzo 
(1993) afirmam que pacientes e terapeutas, quando 
questionados  sobre  a  qualidade  do  atendimento, 

tendem  a  avaliar  de  forma  positiva  qualquer 
tratamento psicológico, centrando os resultados na 
qualidade  da  relação  terapêutica.  Os  estudos 
indicam  a  necessidade  de  descrever  fatores  de 
efetividade de forma mais precisa e antecipam os 
achados de Seligman (1995).

Em síntese,  embora o tema seja  complexo,  a 
pesquisa  de  resultados  tem  produzido  respostas 
importantes:  a  psicoterapia  funciona,  o  principal 
fator  é  a  qualidade  da  relação  terapêutica  e  os 
resultados  estão  associados  a  características  de 
personalidade de pacientes e de psicoterapeutas. O 
objetivo deste artigo é, portanto, examinar a área 
das pesquisas sobre resultados em psicoterapia e as 
principais  questões  levantadas  pelo  estudo  da 
personalidade associado à clínica psicológica. Para 
tanto,  o  artigo  está  divido  em  três  seções.  A 
primeira  discute  as  diferenças  entre  eficácia 
(estudos experimentais) e efetividade (estudos com 
metodologias  mais  flexíveis),  mostrando  que  os 
estudos  mais  abrangentes  possuem  o  mérito  de 
verificar  resultados  em  tratamento  mais 
complexos, mas os estudos experimentais, embora 
mais  restritivos,  são  melhores  para  discriminar 
fatores. A segunda apresenta a abordagem eclética 
e  o  modelo  dos  cinco  grandes  fatores  como 
alternativas  de  pesquisa  de  características  de 
personalidade  no  contexto  psicoterapêutico.  
A  terceira  discute  as  possibilidades  e  limites  da 
relação  entre  personalidade  e  psicoterapia  na 
pesquisa de resultados psicoterapêuticos. Ao final, 
conclui-se  que  a  psicoterapia  é  um  fenômeno 
complexo, sujeito a fatores intervenientes amplos e 
dinâmicos,  cujos  resultados  são  pesquisados  de 
forma  mais  completa  através  da  combinação  de 
estratégias de precisão (eficácia) com estratégias de 
auto-relato (efetividade).

Eficácia versus efetividade
As primeiras investigações sobre resultados em 

psicoterapia  remontam  à  década  de  1950,  aos 
estudos  clássicos  de  Eysenck  (1949,  1950)  e  de 
Erikson  (1950).  Nas  décadas  seguintes, 
especialmente após a década de 1970, os estudos 
ganham  sofisticações  metodológicas  (Kazdin, 
1971; Kazdin, 1987; Kazdin & Terence, 1978), tais 
como  comparação  de  grupos  (controle  e 
experimental),  medidas  precisas  de  sintomas  e 
confirmação  de  diagnósticos  mais  precisos.  Um 
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reconhecido  programa  de  avaliação  de  eficácia 
mostrou  evidências  consistentes  de  efeitos 
benéficos  de  psicoterapias  com  crianças, 
adolescentes  e  adultos.  Os  tratamentos 
comportamentais  e  não  comportamentais  foram 
associados  a  resultados  terapêuticos  com 
problemas de externalização (como hiperatividade, 
delinqüência,  comportamento  agressivo  e 
desobediência a regras) e de internalização (como 
fobias,  ansiedade  e  isolamento  social)  (Weisz, 
Donenberg,  Han  &  Weiss,  1995).  Tratamentos 
analisados  abrangem  terapia  comportamental, 
cognitivo-comportamental,  abordagem  centrada 
no cliente, terapia de grupo e atendimento familiar.

A  investigação  de  eficácia  concentrou-se  na 
descrição  de  procedimentos  associados  aos 
resultados  verificados,  com  foco  na  compilação 
desses  procedimentos,  suas  indicações  e  o 
treinamento  de  terapeutas,  compondo  um 
conjunto  de  intervenções  ou  psicoterapias 
denominado  “prática  baseada  em  evidências” 
(Mullen, 2004; Proctor & Rosen, 2004). A prática 
baseada em evidências passa a ser definida como 
qualquer  intervenção  estabelecida  como  eficaz 
através de pesquisa científica, de acordo com um 
conjunto de critérios explícitos identificados com a 
abordagem experimental (Drake et al., 2001, citado 
em Mullen, 2004). Tais critérios abrangem: tempo 
limitado;  discussão  e  negociação  mútua  de 
objetivos; objetivos comportamentais, mensuráveis 
e  baseados  em  resultados;  ênfase  nos  recursos 
psíquicos e no autodesenvolvimento do paciente; 
foco  concreto,  realístico  e  realizável;  e 
possibilidade  de  modificação  com  base  nas 
necessidades  e  desejos  do  paciente  –  e  não 
conforme a preferência do terapeuta.

As  práticas  baseadas  em  evidências  incluem 
tratamentos  centrados  tanto  em  procedimentos 
como  em  problemas  específicos.  Destacam-se 
nesse campo: a prática centrada na tarefa (Reid & 
Fortune,  2004);  o  tratamento  de  jovens 
delinqüentes com transtorno de conduta, déficit de 
atenção,  desordem de hiperatividade e  desordem 
desafiante  oposicional  (Springer,  2004);  os 
tratamentos  para  desordem obsessivo-compulsiva 
(Abramowitz, Franklin, Schwartz & Furr, 2003); a 
psicoterapia  breve  com  desordens  depressivas 
(Bloom, Yeager & Roberts,  2004);  a prática com 
desordem de ansiedade (Bloom, Yeager & Roberts, 

2004);  a  terapia  cognitivo-comportamental  com 
desordem  de  estresse  pós-traumático  (Vonk, 
Bordnick & Graap, 2004); e a terapia de casais com 
pacientes  deprimidos  (Corcoran,  2004).  Além 
desses  estudos,  sobressaem-se  ainda,  práticas 
desenvolvidas  em  pesquisas  mais  recentes  para 
problemas como depressão, ansiedade, transtorno 
obsessivo-compulsivo  (TOC),  problemas  de 
conduta  e  transtornos  de  personalidade  como 
borderline, dependência e esquizofrenia (Forman, 
Herbert,  Moitra,  Yeomans  &  Geller,  2007; 
McEvoy, 2007;  Svartberg, Stiles & Seltzer, 2006). 
Todos  esses  estudos  utilizam  medidas 
experimentais  quantitativas  de  resultados  para 
comparar  tratamentos e descrever procedimentos 
considerados eficazes para diagnósticos precisos de 
quadros psicopatológicos evidentes e com alguma 
gravidade.  Tais  estudos  atestam  a  validade  de 
tratamentos  específicos  para  esses  males, 
identificando  procedimentos  eficazes,  resultados 
esperados, tempo estimado e formas de avaliar os 
resultados. 

As  psicoterapias  com  base  em  evidências, 
portanto,  constituíram-se  em  um  conjunto  de 
práticas  com  resultados  comprovados 
cientificamente.  Entretanto,  diversas  críticas  têm 
sido feitas  aos  estudos de  eficácia,  especialmente 
quanto  aos  limites  impostos  pelas  condições 
experimentais  (Hoagwood  et  al.,  1995;  Kazdin, 
1991; Weisz et al., 1995). O desafio aos estudos de 
eficácia  é  acessar  e  medir  resultados em práticas 
psicoterápicas  fora  do  ambiente  experimental, 
onde  o  quadro  clínico  não  é  tão  preciso,  os 
objetivos  mudam junto  com a  queixa  durante  o 
tratamento,  as  mudanças  radicais  nos 
procedimentos  são  requeridas  e  mesmo  as 
variáveis não controladas influem dramaticamente 
no curso do tratamento. 

Os resultados das pesquisas em eficácia não são 
suficientes  para  generalizações  ao  campo  das 
psicoterapias, pois essas ocorrem com muito mais 
variações  do  que  nos  estudos  experimentais 
(Kazdin,  1991;  Hoagwood,  1995;  Weisz  et  al., 
1995). As metodologias de eficácia não são capazes 
de avaliar  a  psicoterapia  em sua aplicação clínica 
mais  abrangente.  Muitos  resultados  inexpressivos 
encontrados por estudos de eficácia de tratamentos 
clínicos  foram  determinados  pela  dificuldade  de 
pesquisá-los com essa metodologia. 
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Os limites das pesquisas de eficácia, relativos à 
generalização,  levaram  ao  desenvolvimento  de 
metodologias  alternativas  de  verificação  de 
resultados,  denominadas  estudos  de  efetividade, 
com  o  objetivo  de  identificar  os  efeitos  das 
terapias, abrangendo a variabilidade encontrada em 
sua  aplicação  no  campo  psicoterápico.  Esses 
estudos utilizam instrumentos capazes de acessar a 
percepção crítica de pacientes e de psicoterapeutas 
sobre  o  processo  da  psicoterapia.  Merecem 
destaque especial os estudos sobre as diferenças de 
personalidade  entre  terapeuta  e  paciente 
(Brownlee, 2007; Metcalfe, Winter & Viney, 2007; 
Rubinstein,  2007),  a  verificação  de  narrativas 
significativas  no  processo  da  psicoterapia  (Adler, 
Wagner  &  McAdams,  2007;  ),  a  descrição  de 
aspectos do  setting terapêutico (Kaplan,  2007),  a 
investigação  do  uso  de  tarefas  no  tratamento 
(Reiter, 2007) e a elaboração de um inventário de 
problemas  interpessoais,  para  ser  utilizado como 
medida  de  resultados  da  psicoterapia  (Huber, 
Heirich & Klug,  2007).

Com  relação  à  metodologia,  os  relatos 
retrospectivos  dos  pacientes  sobre  suas  terapias 
constituíram-se  em  fontes  de  dados  bastante 
precisos  sobre  os  efeitos  de  mudança 
comportamental,  relacional  e  emocional 
(Seligman,1995).  Tal  metodologia  revolucionou  a 
pesquisa  realizada  até  então  sobre  resultados 
psicoterápicos, demonstrando que as informações 
sobre  a  terapia  e  a  avaliação  crítica  do  paciente 
constituíam dados precisos sobre o processo. Os 
resultados  comprovaram  algumas  hipóteses 
levantadas  pela  literatura  sobre  psicoterapia: 
terapias mais longas  (um ano a um ano e meio) 
possuem efeitos mais permanentes do que terapias 
de  curta  duração  (seis  meses);  a  medicação  em 
conjunto com a terapia não possui resultados mais 
efetivos  do  que  a  terapia  sem  medicação;  e  a 
terapia com psicólogos e psiquiatras é mais efetiva 
do  que  com  profissionais  de  aconselhamento 
(conselheiros  religiosos,  sentimentais  ou 
matrimoniais). 

Outras  pesquisas  de  efetividade  encontraram, 
ainda,  indicadores  precisos  de  que  os  pacientes 
percebem criticamente  os resultados da  terapia  e 
que  também  estão  prontos  para  informar  os 
benefícios alcançados (Gomes, 1990; Gomes, Reck 
& Ganzo, 1988; Gomes  et al., 1993). Entre esses 

benefícios,  os  pacientes  se  referiram a  melhoras 
nas  relações  sociais,  a  maior  estabilidade 
emocional,  a maior aceitação de si e a mudanças 
comportamentais percebidas por familiares, amigos 
e  colegas  de  trabalho.  Às  mudanças  de  ordem 
comportamental e emocional, Blatt e Ford (1994) 
acrescentam  as  de  ordem  cognitiva,  como 
melhores desempenhos em testes de Q. I. 

Recentes replicações do estudo do  Consumer 
Report (ECR)  têm  investigado  os  resultados  de 
Seligman  (1995).  Dois  estudos  se  destacam:  um 
confirma os achados do ECR (Hartman & Zepf, 
2003), outro os questiona (Nielsen et al., 2003). A 
pesquisa de Hartman e Zepf (2003),  realizada na 
Alemanha,  encontrou  dados  muito  semelhantes 
aos de Seligman. As poucas diferenças encontradas 
foram que, na Alemanha, médicos familiares foram 
avaliados  de  forma  mais  negativa  do  que  nos 
Estados  Unidos,  e  pacientes  do  sexo  masculino 
tendiam  a  avaliar  os  tratamentos  como  menos 
efetivos, enquanto nos Estados Unidos não havia 
diferenças  entre  homens  e  mulheres.  Os 
pesquisadores alemães concluíram que o ECR não 
produziu  resultados  circunscritos  ao  contexto 
norte-americano,  sendo  possível  generalizar 
aplicações mais globais do estudo de Seligman. Por 
outro lado, na avaliação de Nielsen e colaboradores 
(2003), os índices de satisfação dos participantes da 
pesquisa com a sua terapia foram idênticos aos do 
ECR,  mas  os  índices  de  mudança  percebida 
apareciam bem menos elevados do que no estudo 
original. A pesquisa concluiu que os resultados do 
ECR  são,  em  geral,  confiáveis,  mas  a  mudança 
produzida pela terapia e percebida pelos pacientes 
pode estar super dimensionada. As indicações de 
Nielsen e equipe são no sentido de que maiores e 
melhores avaliações da mudança percebida possam 
ser realizadas, além da utilização de métodos que 
discriminem fatores que influam decisivamente na 
mudança.

Assim,  o  desafio  para  os  pesquisadores  em 
efetividade passou a ser a identificação mais precisa 
de indicadores de sucesso psicoterápico. De fato, o 
PPT representa  a  tentativa  dos  pesquisadores  de 
efetividade de discriminar os fatores determinantes 
para  os  resultados.  Nesse  sentido,  embora 
inicialmente  considerado  apenas  um  possível 
aspecto moderador de resultados (Seligman, 1995), 
as  diferenças de  personalidade surgem como um 
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fator destacado por pesquisas de efetividade e de 
eficácia (Beutler, 1983; Hombeck et al., 2000), que 
consideram que a personalidade do paciente e do 
terapeuta pode ser decisiva para os resultados. A 
partir desse foco, duas alternativas para o estudo 
da  personalidade  sobressaem  no  campo  da 
pesquisa  de  resultados:  a  investigação  de  estilos 
cognitivos,  na abordagem eclética, e a  associação 
de traços de personalidade, no modelo dos Cinco 
Grandes Fatores (CGF), com resultados clínicos.

Abordagem eclética: a personalidade como variável 
da intervenção psicoterápica

Paralelamente  ao  avanço  das  pesquisas  de 
eficácia e de efetividade, a abordagem denominada 
"psicoterapia  eclética"  procura  mesclar  as 
metodologias  da  eficácia  e  da  efetividade com o 
objetivo  de  desenvolver  uma  abordagem 
pragmática e operacional para pesquisar resultados 
psicoterápicos  (Beutler,  1983).  Essa  perspectiva 
defende  que  a  psicoterapia  deve  ser  estudada 
através da verificação empírica de seus resultados e 
não circunscrita a teorias concorrentes. As diversas 
técnicas  em que  se  divide  o  campo  das  terapias 
devem fazer parte de um repertório dominado pelo 
terapeuta, que deve adequar a técnica à necessidade 
do  paciente  e  determinar  as  especificidades  das 
intervenções,  descrevendo  as  variáveis  mais 
importantes  para  o  diagnóstico,  prognóstico, 
indicação de terapeuta e  técnica mais adequados, 
avaliação de  resultados e  condução do processo. 
Entre  essas  variáveis,  estão  as  características  da 
personalidade  de  pacientes  (estilos  cognitivos), 
características da personalidade de terapeutas (mais 
ou  menos  diretivo),  características  motivacionais 
de pacientes (mais ou menos motivado), gravidade 
do diagnóstico (mais ou menos restritivo), recursos 
internos e contextuais envolvidos na situação (rede 
de  apoio,  familiar,  trabalho,  etc.),  bem  como 
características do curso e velocidade das mudanças 
esperadas  (tempo  de  diminuição  dos  sintomas, 
conflitos  esperados,  entre  outros).  O  foco  é  o 
estudo das psicoterapias em sua aplicação clínica, 
mantendo as especificidades técnicas de cada uma 
e tratando aspectos como características da aliança 
terapeuta-paciente. Além disso, inclui a análise de 
aspectos  dinâmicos  do  diagnóstico,  da  mudança 
comportamental e do curso do tratamento, assim 
como aspectos a serem considerados na avaliação 

dos resultados dos tratamentos. 
A  relação  terapêutica  adquire,  através  da 

abordagem  eclética,  uma  dimensão  empírica  e, 
portanto,  passível  de  ser  investigada 
cientificamente, discriminando aspectos específicos 
da  efetividade.  Ao  mesmo  tempo,  a  abordagem 
eclética  fornece  ferramentas  metodológicas  para 
mensurar, qualificar e pesquisar aspectos decisivos 
do vínculo terapêutico e  conclui  que  o principal 
fator de resultados das intervenções é a qualidade 
da relação terapeuta-paciente.

Inicialmente Beutler (1979) revisou 52 estudos 
de  comparação  de  psicoterapias  para  estabelecer 
relações entre a efetividade de terapias diferentes e 
a variação de dimensões de personalidade, às quais 
ele  postulou  como  fatores  potencialmente 
determinantes  do  processo  e  resultado 
terapêuticos.  Com  base  na  revisão,  nos  anos 
seguintes  à  elaboração  inicial  da  "psicoterapia 
eclética",  Beutler  e  sua  equipe  desenvolveram 
diversos  estudos  para  verificar  empiricamente  o 
funcionamento  das  variáveis  determinantes  do 
processo psicoterápico (Beutler, 1979, 1983, 2002). 
O  resultado  é  a  definição  de  cinco  fatores  que 
influem decisivamente nos resultados terapêuticos: 
(1) a severidade do problema, (2) a motivação, (3) a 
complexidade  do  problema,  (4)  o  potencial  de 
resistência  ou  reação,  e  (5)  os  estilos  de  coping 
(Gaw  &  Beutler,  1995).  O  último  fator,  em 
particular,  é  o  que  lida  mais  diretamente  com 
diferenças de personalidade.

Conforme o programa eclético, o quinto fator 
do modelo trata dos estilos de coping e segue uma 
classificação  binária  em  duas  categorias: 
“internalização”  e  “externalização”.  Os  estilos 
definidos como “internalização” e “externalização” 
referem-se à forma como o indivíduo lida com a 
ansiedade gerada por conflitos inter e intrapessoais 
(Beulter,  Machado,  Engle  &  Mohr,  1993).  O 
indivíduo tende a  preferir  alguns  mecanismos de 
defesa, em detrimento de outros, configurando um 
padrão estrutural. 

Indivíduos com preferência de “internalização” 
tendem  a  reprimir,  negar  e  compartimentalizar 
fontes de ansiedade. Esses indivíduos tendem a ser 
excessivamente  autocríticos,  introspectivos, 
introvertidos,  controlados  e  com  tendências  à 
evitação,  além  de  demonstrarem  uma  variedade 
limitada  de  expressões  emocionais  e  de 
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sentimentos.  Em contraste,  indivíduos  com foco 
em estilos de “externalização” tendem a lidar com 
os  conflitos  por  evitação  direta,  atuação, 
racionalização,  projetando  a  ansiedade  no  seu 
ambiente  próximo.  Eles  tipicamente  manifestam 
um grau de descaso com os sentimentos de outras 
pessoas, assim como desenvolvem, paralelamente, 
uma  insensibilidade  para  com  suas  próprias 
emoções.  Externalizadores,  assim,  apresentam-se 
como extrovertidos, impulsivos, espontâneos e até 
manipuladores  quando  falham  em  modular  seus 
sentimentos e comportamentos (Beulter, Machado, 
Engle & Mohr, 1993).

Na  perspectiva  da  abordagem  eclética, 
intervenções  específicas  possuem  melhores 
resultados  com  os  diferentes  grupos.  Isto  é, 
externalizadores beneficiam-se preferentemente de 
intervenções  que  modificam  diretamente 
contingências comportamentais, e que estabelecem 
limites externos para comportamentos disruptivos. 
Em  contrapartida,  internalizadores  tendem  a  ser 
sensíveis e responsivos a intervenções que exercem 
sua influência através de mecanismos de  insight e 
de  tomada  de  consciência  (Beulter,  Machado, 
Engle & Mohr, 1993).

A  abordagem  eclética  contribuiu  para  a 
pesquisa de resultados da psicoterapia através do 
estudo das respostas clínicas de pacientes de várias 
psicoterapias.  O  modelo  prevê  a  utilização  de 
diversos  instrumentos  que  medem  as  variáveis 
intrapsíquicas  ou características  de  personalidade, 
com o objetivo de obter dados para a análise da 
relação  na  díade  terapeuta-cliente.  Do  ponto  de 
vista  da  pesquisa  em  efetividade,  a  relação 
terapêutica  é  definida  como  um  encontro  entre 
estilos  de  personalidade,  inserindo  um  grau  de 
complexidade aos estudos tradicionais de eficácia e 
acrescentando um método de verificação empírica 
de  variáveis  da  personalidade  na  psicoterapia 
(Beutler, 1979, 1983, 2001, 2002). No entanto, em 
contraposição  à  utilização  dos  instrumentos  de 
medidas  de  personalidade  da  abordagem eclética 
(MCMI  e  MMPI),  os  estudos  tipológicos  com 
maior validade empírica são os relacionados com 
instrumentos multifatoriais associados à teoria do 
traço  (Hutz,  Nunes,  Serra,  Silveira,  Anton  & 
Wieczorek,  1998;  Nunes,  2005).  Entre  as 
vantagens dessa teoria sobre os estilos cognitivos 
na  avaliação  da  relação  terapêutica,  destaca-se  o 

tratamento  da  personalidade  como  uma  variável 
contínua (medida em escores de intensidade) e não 
como  uma  variável  categórica  (divisão  dos 
indivíduos  em  categorias  excludentes).  Tal 
diferença  pode  representar  vantagens  no  estudo 
das psicoterapias.

Personalidade  e  psicoterapia:  possibilidades  e 
limites 

O modelo de personalidade dos cinco fatores 
tem  bastante  impacto  na  pesquisa  e  na  prática 
profissional  dos  psicólogos  dos  dias  de  hoje 
(Digman,  1990;  Juni,  1995),  tendo  o  mérito  de 
“cobrir  uma  visão  exaustiva  dos  estilos  
emocionais, interpessoais, experienciais, atitudinais  
e motivacionais  do ser  humano” (Pasquali,  2003, 
p.44),  enquanto  teoria  desenvolvida 
empiricamente, e  que escapa da velha concepção 
dos tipos ideais, definidos a partir de um ponto de 
vista puramente conceitual.

A partir dos avanços na mensuração de fatores 
de personalidade seguindo a teoria do traço, e da 
validação  dos  CGF  para  diferentes  amostras 
culturais,  diversos  estudos têm associado escores 
dos  CGF como preditores  de  resultados clínicos 
(Jersak,  2000).  Nesse  sentido  destacam-se  os 
trabalhos pioneiros de Strupp (1986), e de Bergin e 
Garfield (1994).

Muitos  dos  conceitos  sobre  características  de 
personalidade  descritas  na  literatura  como 
influentes  (preditores  de  resultados)  no  processo 
terapêutico podem ser manejados no enfoque dos 
CGF (Jersak, 2000). Isto é, respostas mais precisas 
podem  ser  obtidas  sobre  a  validade  clínica  de 
características de personalidade para diagnósticos, 
planejamento  e  condução  de  tratamentos. 
Investigar a díade terapeuta-paciente, utilizando o 
raciocínio  da  abordagem  eclética  associado  a 
medidas  dos  CGF é  uma inovação que permitiu 
relacionar, de forma teórica (até o momento, não 
foram  encontrados  estudos  de  correlação  entre 
medidas  de  instrumentos  dos  dois  enfoques  – 
eclético e CGF), as cinco dimensões do modelo de 
Beutler  com  os  CGF.  Assim,  complexidade  e 
severidade  do  problema  são  expressas, 
simultaneamente, por Neuroticismo (N, fator IV) e 
Abertura para a experiência (A, fator V); estilos de 
defesa, por Extroversão (E, fator I); potencial de 
resistência,  por  Socialização  (S,  fator  II); 
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motivação,  por Realização (R,  fator  III);  grau de 
suscetibilidade à influência externa deve ser medida 
por Socialização (S, fator II); e obsessividade, por 
Realização  (R,  fator  III).  Assim,  os  fatores  de 
ambos  os  modelos  poderiam  estar  associados  a 
medidas de resultados mediadas por características 
de personalidade.

O objetivo da associação entre modelos  e  da 
medida  de  fatores  de  personalidade  e  de 
indicadores  de  resultados  clínicos  na  abordagem 
existencial (Jersak optou por investigar somente a 
modalidade de psicoterapia  humanista-existencial) 
foi  investigar  as  diversas  relações  previstas  na 
literatura sobre clínica e CGF (Bergin & Garfield, 
1994; Kazdin, 1986; Strupp, 1986). Os resultados 
dos  estudos  apontam  uma  relação  relevante 
positiva entre extroversão e a “reação a tarefas”, 
medida  relativa  à  disposição  do  indivíduo  para 
mobilizar  recursos  na  resolução  de  problemas 
situacionais,  e  outra  correlação significativa  entre 
extroversão, envolvendo mudança na sub-escala de 
“auto-anulação”  (“self-effacing”)  (Jersak,  2000). 
Quanto à dimensão “abertura para a experiência”, 
há uma relação positiva entre esse fator e atitudes 
como “reações de auto-ajuda”, “reações de tarefas” 
e “reações de relacionamentos”. Sobre Realização, 
ao contrário do esperado, encontram-se evidências 
de  que  pessoas  com  histórico  de  abandono  de 
tratamento  obtiveram  escores  significativamente 
mais  altos  nessa  dimensão  do  que  pessoas  com 
histórico  de  adesão  e  complementação  de 
tratamento.  Sobre  as  variáveis  relativas  ao 
psicoterapeuta,  sugere-se  que  o  grau  de 
“extroversão”  do  terapeuta  relaciona-se  com 
resultados  significativos  quanto  aos  índices 
processuais:  “Extroversão”  mostra  correlação 
significativa  com indicadores  de  instrumentos  de 
medida dos resultados, particularmente, quanto às 
sub-escalas  de  “reações  de  ajuda”,  “reações  de 
relacionamento”, e “reações ligadas a tarefas”. Por 
último,  quanto  à  complementaridade  terapeuta-
cliente  na  extroversão,  verifica-se  que  diferenças 
entre  graus  de  “extroversão”  entre  terapeutas  e 
pacientes podem ser associadas com menor poder 
de modificação no sofrimento psíquico.

O perfil específico relativo aos CGF configura 
uma  população  amostral  que  potencialmente 
obtém  poucos  benefícios  com  tratamentos 
psicoterápicos existenciais. Indivíduos com baixos 

escores  em  “Socialização”,  “Realização”  e 
“Abertura”  relataram  resultados  pouco 
importantes com o tratamento e configuraram, um 
“tipo  de  paciente  difícil  e  desafiador”  para  o 
terapeuta.

Todos  esses  resultados  apontam  para  a 
complexidade da  interação de  fatores  envolvidos 
na  psicoterapia.  Embora  ainda  sem  evidências 
estatísticas  mais  consistentes,  parece  claro  aos 
psicoterapeutas  que  fatores  de  personalidade  são 
importantes  para  o  processo  clínico  e  que  estes 
fatores  poderiam  ser  medidos  por  instrumentos 
alternativos aos usados por Beutler, na abordagem 
eclética (Gomes, 1990; Gomes et al., 1993; Jardim, 
2005).  O  estudo  parece  evidenciar  que  este 
caminho de pesquisa segue promissor e que novas 
formas de investigação são necessárias para que se 
compreenda melhor a interação entre os fatores e 
os resultados das intervenções. Entre os fatores de 
personalidade  que  se  mostraram  preponderantes 
nas investigações apresentadas e aqui discutidas, a 
“extroversão”  destacou-se  como  o  mais  robusto 
preditor  de  resultados  terapêuticos,  indicando  a 
possibilidade desse fator influir mais decisivamente 
na relação entre terapeuta e paciente.

Conclusão
A  revisão  das  pesquisas  de  resultados  em 

psicoterapia  realizada  neste  estudo  estabeleceu 
alguns consensos sobre o tema. Sabemos hoje que 
a psicoterapia produz importantes resultados para 
quem se trata. Em casos de diagnósticos precisos, 
os tratamentos mais indicados são as psicoterapias 
manualizadas  (que  seguem  manuais  de 
procedimentos).  Em  casos  mais  complexos, 
tratamentos  não  manualizados  (que  não  seguem 
manuais  de  procedimentos)  podem  obter 
resultados melhores. Tal hipótese pode ser inferida 
a  partir  dos  resultados  das  pesquisas  e  deve  ser 
investigada em estudos futuros. Sabe-se, também, 
que o principal fator para os resultados é a relação 
entre terapeuta e paciente, e que características de 
personalidade  de  ambos  estão  associadas  com o 
estabelecimento  da  base  relacional  para  os 
resultados. Segue, no entanto, a questão de como 
pesquisar diferenças de personalidade no contexto 
psicoterápico.  A  abordagem  eclética  contribuiu 
para  a  área  relacionando  diferentes  aspectos  do 
tratamento  com  estilos  cognitivos,  mas  vem 
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enfrentando  dificuldades  na  verificação  de  suas 
hipóteses. Uma tentativa de resolver as limitações 
da abordagem eclética sugere a  teoria  fatorial  do 
traço,  no  modelo  dos  CGF.  Os  resultados  se 
mostraram  promissores,  mas  ainda  distantes  da 
consolidação  de  uma  metodologia  precisa  para 
avaliar  resultados.  Tais  dados  demonstram  a 
complexidade  do  fenômeno  estudado  e  os 
problemas para abordá-lo de forma experimental. 
Mas também indicam um caminho de pesquisa: a 
variação  de  metodologias  em  estudos  mais 
sofisticados,  capazes  de  associar  traços  de 
personalidade com resultados percebidos. A partir 
desse  foco,  esperam-se  para  os  próximos  anos 
novas pesquisas capazes de representar avanços na 
área e respostas mais precisas, que virão a elucidar 
as relações entre relação terapêutica, características 
de personalidade e resultados de psicoterapias.   
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