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O estabelecimento e a manutenção de wna boa relação ternpêutica têm 
sido atribuídos a características e habilidades pessoais do terapeuta. Vários traba
lhos têm levantado, enwnerado e descrito operacionalmente essas habilidades. 

Nesses trnbalhos são levados em conta aspectos relativos ii forma 
(topografica) do atendimento cllnico com vistas especia Imente ao asseguromento 
da relação e do bem-estar do cliente (por exemplo, Mimnda e Miranda, 1986), 
em função dos comportamentos do terapeuta. 

Alguns desses comportamentos são eminentemente do tipo aberto 
(expressos) e podem ser facilmente treiIllldos, seja por seguimento de regras, 
modelagem em role-playing, ou mesmo por modelação. Exemplos disso são os 
comportamentos de atender que, descritos operacionalmente, seriam 
decompostos em outros tais como dirigir-se ao cliente usando seu nome, manter 
eontato visual com ele, manter uma fisionomia receptiva, assentir com a cabeça, 
não interromper o discurso do cliente etc. Os efeitos desses comportamentos 
sobre a relação terapêutica siío inquestionavelmente benéficos. 

No entanto, outros comport~mentos do tipo encoberto, tais como 
pensamentos e emoções sentidas pelo terapeuta durante as sessões, siio mais 
difíceis de serem descritos e controlados, além de serem dificilmente 
discriminados principalmente pelo terapeuta iniciante. Em geral, o processo de 
discriminação desses eventos na relaçiio terapêutica somente sem obtido em 
análises feitas em sessões de supervis~o, 

O objetivo deste tmbalho é analiS<lr teoTÍClIlTlente corno esses eventos de 
tipo "eneoberto" têm também sua p.1tcel:! de detenninaçiio dos comportamentos 
expressos, tanto pelo cliente quanto pelo terapeuta, na sessão cllnica e, 
consequentemente, na qnalidnde do ~tendimento. 

o terapeuta e suG.J emoç~s 

Todo terapeuta deve lembrar-se de como foi seu primeiro atendimento. 
Com certeza, comportou-se segundo inúmeras regras ensinadas por seus 
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professores, das quais temou desespemdamente lembrnr-se enquanto atendia. 
Provavelmente saiu da sessiio, além de bastante ansioso, frustmdo por não ter 
conseguido "captar" o cliente e/ou seu problema. Deixou escapar várias chances 
de fazer intervenções ou as fez em momentos absolutamente inadequados, dada 
a reação do cliente frente a elas. 

As explicações para ess.1 inadequação comportamental sempre resvalam 
nas emoções como causa. O terapeuta iniciante sente-se "inseguro" e por isso 
titubeia no momento da atuação. Ele fica "confuso" com todas as infonmçõcs e 
é a confusào que atrapalha. Era difícil ouvir, analisar e pt:nsar ao mesmo tempo, 
e o "desespero"sentido nessa hom fez com que o terapeuta se perdesse. 

No entanto, a proposta do behavimismo radical de Skinner (1953, 1982, 
1989) é de que não se considere a emoção COlllO cauSo,,! dos comportamentos. 
Segundo esta visão, a ellloção seria um produto, juntamente com o 
comportnmenlo expresso, das contingências de reforçamento. 

Dessa forula, uma analise comportamental descreveria esses mesmos 
comportamentos da seguinte fon"a; 

1. o comportamento de "atender" do tcrnpeuta iniciante ainda não havia 
sido exposto às contingências de reforçamento contidas na sessão e estava sendo 
modelado, tendo, dessa fon111\, lUlKl baixa probabilidade de ocorrência; pelo 
mesmo motivo, esse comportameuto" inconsistente (hora aparece, hota ""0); 

2. O terapeuta eSlava sob uma contingêneb aversiva de supressão 
condicionada, onde a exposição do problema pelo cliente, associada à 
necessidade de um bom desempenho profissional, sinaliZam uma possivel 
punição. Essa punição poderia ser II perda do cliente devido ii falta de repertório 
do ternpeuta iniciante parn o comportamento de atender. No entanto, esse 
terapeuta tem que emitir algum comport3mento, também para manter ° cliente. 
Por estes motivos, seu desempenho, nesse atendimento, pode ser camctenzado 
como exposto a mn conflito esquiva~esqlliva, já que o terapeuta age tentando 
evitar que a punição ocorra. 

A ~ruilise funcional re il~ acinw prescinde da explic~ç~o emocional que 
foi feita inicialmente, embora em lodo o episódio cOlllportamentnl descrito 
alguma emoçiio estivesse presente. 

SeTa então que os eventos encobertos nilo têm papel nenhum na 
delenninaç~o dos episódios comportamentais? 

A. illlponância dos cOlI!ponnll!CIlfOS encobertos numa alláliscfulICiolJai 

Ainda hoje, a única via de acesso a comportamentos encobertos é o 
comportamento verbal dos indivlduos que podem, se bem trein~dos pela 
comwlÍdade verbal, exercitar a observação e H descrição desses comportamentos. 



Podemos supor que entre aquilo que ess;es indivíduos observ~m intem~menle e 
a descriçào que nos fazem exista uma ccrta correlação. Um motivo adicional para 
acreditannos que essa observação introspectiva e seu consequente relato ficam 
cada vez mais acurados durnnte a terapia esta 00 fato de que estamos, çom nosso 
trabalho cllnico, funcionando como a "comunidade verbal" que ensinará o 
clienteaobservar,discriminar edescreveresseseventos··cncobertos". 

Podemos, é claro, fazer uma análise funcional dos comportamentos-alvo 
trazidos pelo cliente sem esse acesso, assim como " fazemos no caso de 
comportamentos emitidos por animais. Devemos no ent~nto lembrar que, 
excetuando-se comportamentos altamente controlados no laboratório, onde 
poderíamos em tese saber sobre toda a história comportamental do sujeito, a 
análise passivei dos cpisódios comport.1mentais, se nos res tringinnos aos 
comportamentos públicos, nem sempre ser.i completa e/ou satisfatória. 

No caso de análises funcionais de comportamentos humanos em clínica, 
não temos oconhecimento possivel que o laboratório pode proporcionar. Mesmo 
quando começamos o atendimento de uma criança, não t~llIOS acesso a grande 
parte desua história previa de refOrçl111ento. Em gerol, oatendimento ocorre com 
base em descrições do problema feitas pelo próprio cliente, por pessoas 
"relevantes" como p.,is, professores, conjugesetc., e em observações diretas de 
seu comportamento pelo terapeuta, na própria sessão. 

:to exatamente aqui que o comportamento encolx:rto começa a ser 
importante, tanto para a análise do comportamento do cliente, quanto para o bom 
desempenho profissional do terapeuta. J:i que temos pouco acesso ã história de 
reforçamento trazida pelo cliente e já que só podemos observá·lo na sessão 
ternpêutica, é nela que vamos começar a discriminar mudallç.ls sutis em seu corpo 
(expressões de comportamentos emocionais, de base reflexa) e em seus 
comportamentos. Rubores, cOlltraçõcs faciais e espasmódicas, uma lágrima que 
se fonna sem correr, são comportamentos expressos do cliente que com o tempo 
começamos a discriminar. Nesse momento, percebemos que o assunto que está 
sendo dito (ou muitas vezes apenas sendo lembrado, sem ser expresso) tem wna 
importância que 131vez desconheçamos. 

O ternpeuta aprende (jue, se perguntar nesse tnomento para ocliente "No 
que você está pensando?" ou "O quo: você es tá sentindo?", em gerol será 
reforçado com uma "peça do quebra-cabeças" do problema do cliente. Com esta 
peça pode-se ~profundar ainda mais a amilise comportamental já que, associados 
a uma emoção (comportamento respond~nte) observada introspectivamente, 
existem comportamentos e)(pressos (respondentes e operantes) que podem 
revelar, através de an;i!ise funcional, o que está detenninamlo o problema 
relatado. A via deaces.so aoço\ltrolemnbio:ntal foi, neste caso. a emoçâoexpressa. 
Além da obtençâo de dados novos, importantes para a análise, é possivel nesse 



momento acurar ainda mais a discriminação do cliente sobre seus estlmulos 
int~mos. 

Val~ a peIlll ressaltar qu~ o beneficio é duplo: prim~iro, o relato da 
emoção pode ajudar a revelar controles ambientais que o relato verbal por vezes 
mascara, e segundo, o relato da emoção tem a função de aumentar a 
discriminabilidade que o cliente tem de suas reaçÕC:s a certos eventos ambientais. 
Tenho notado que é mais râcil p-,ta as pessoas discriminarem emoções do que os 
controles ambientais. Talvez isto seja explicado porque culturalmente a emoção 
é considerada "a causa" efou "o problema" em 51, e assim já exista um certo 
repertório discrimiantivo instalado nesse sentido. Skinner (1982) afinnou que 

"a eomul1idad~ verbal p~rgunta 'Como voei s~ St!l!u?' ~m wz 
de 'Por qu e voei se sente assim?' porque terá maior 
probabilidade de obter lima resposta . TIm van/agem da 
informaçiio disponível, lIIas deve culpar a sí própria se niio 
houver outros ripos de informação ao dispor. Há ati bem pollCO 
tempo não induzia as pess()(/s a examinarem as condições 
externas nas quais viviam "(pp. 147-148). 

Em terapia comportamental, tem sido muito útil trabalhar com emoções 
e pensamentos de clientes, já que somos, enquanto terapeutas, um tipo de 
comunidade verbal 'Iue, através desses cOInportaTrllmtos encobertos, tem 
condições de obter infonnações sobre os antecedentes e as conseqüências dos 
comportamentos de nossos clientes, além de podennos, com II expressão verbal 
desses comportamentos, ensinar para os clientes como fazer a an.-í1ise funcional 
na qual acreditamos. 

q"O 
Em outro ponto do livro Sobre o 8ehaviorismo (1982), Skinner afinna 

··Uma andlfse befu/Vioris!a mio questiona a lIIi1idade prática 
dos rtlatos acerca do liIulldo imerior, o qual é semido e 
observada introspecrivamenu . Eles sâo pistas (1) para o 
comporlamelllo passado e as condições que oaferaram, (2) para 
o comportamento atual e as condições que o afe/am, e (3) para 
as condições rtlacionadas COIII o comportumemo futuro. ,. (p. 
3!). 

Quando o cliente passa a descrever essas ··condições", diz-se que ele 
adquiriu autoconhecimento. Em outras palavros, quando ele sabe o que no 
ambiente detennina seu comport<tlllento-alva, pode procurar fannas de 



oomportamento alternativas que exetçam contra-controle. Ele passa a poder 
administnlr a sua vida com respostas mais adaptadas. 

11 Imporufncia das tmoç&s t! ptll5flllltJllas do ttraptllta 

Se levannos em consideração aquilo de que venho falando até agora, 
acreditaremos que o conheci.mento das emoções e dos penS:lmentos possa ter uma 
"interfelinda" no processo de análise fundonal do comportamento dos clientes. 
Se acreditamos que emoções p."\recidas podem descrever ou ser eliciadas p:>r 
contingências de reforçamento semelhantes, o conhecimento dessas emoções 
seria útil para esclarecer as contingências do momento, na re lação terapêutica, o 
que facilitaria a analise comport:lmental. 

Deli"i (comunicação ptsso.1.l) tem se preocupado em descrever aspectos 
da re lação terapêutica denominados por psicanalistas como "transferência", 
"contnl-transferência" e "transparência"', sob a Ólica comportamental. Essa 
autora tem revelado em seus trabalhos a importância de disctiminannos que tipo 
de reaÇÕe5 o cliente nos desperta, com seus comportamentos durante a sessão, e 
o que poderíamos (ou deverlamos) revelar,lhes, com o propósito de que essa 
reveJaçãoseja terapêutica. 

I'!: importantíssimo lembrllr que muitas vezes é exigido do terapeuta que 
ele seja uma pessoa isenta de sentimentos e preconceitos em relação aos clientes, 
aberta a qualquer problema que se lhe apresente. Afinal, ele deve "entender"' 
tudo, em todos os significados que a palavrn "entender" tem na língua 
portuguesa. 

Mas ele também é uma pessoa que tem su.1. história de refotçamento e, 
se quisermos analisar funcionalmente seu desempenho profissional, devemos 
também levat em conta seus scntimentos e pensamentos 

Comecemos pelas regrns descritas peJas extensas listas a que nos 
referimos no inicio da exposição. O terapeuta lenta "lembrar-se" dos 
comportamentos que deve emitir, pensando nessas listas. Pensmnentos, em geral, 
"aparecem" em fonna de regra, quando IUIl evento qu."\lquer acontece na vida de 
urna pessoa eela tem que agir sem uma resposta estabelecida em seu repel1ório(2). 
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Sabcroquewlla pessoa peMa ~oureaJgwnA coiSll, cm geral, nos clã dados 
de como foi ~ua história de reforçamento. Nocasodo ternpeuta iniciante, ele pode 
ter lido, decorado e mesmo "treinado" em I"Olc-p1aying as habilidades desejaveis 
para wn bom atendimento. Mas será que esse terapeuta "S.1be" em que momento 
emitir cada um daqueles comportamentos descritos pelas regras? ComoeJe passa 
a discriminar o momento de usar cada mn dos comportamentos ditados pelas 
regras? Como os comportamentos encobertos estarbm interferindo sobre o 
comporlamento expresso do tel':lpeuta? 

dito que 
Vamos rever o ponto (I) da análise funcional descrita acima. Eu havia 

... O comportamelllO de "atender" do (trapeuta inicimlle ainda 
não havia sido tXposto às COI/tingi/reias dt rtforçamtnto 
comidas na sessão e tslavasendo modelado, tel/do, dessaforma, 
uma baixa probabilidade de ocorrência; pelo mesmo /IIotivo 
esst comportamento i inconsistenTe (hora aparece, I/Ora /Ião); 

Podemos enriquecer esta análise de tornannos infonnaçõcs sobre 
comportamentos observados apenas pdo ternpeula (exatarnente os do tipo 
encoberto), Pergunt"do soure "O 'luc estava pensando no momento do 
atendimento?", ele pode revelar, através de seu relato verbal, que tentou 
lembrar-se o tempo todo de 'lue deveria referir-se ao seu cliente pelo nome, 
assentir com a cabeça etc, Ele estará nos d1ndo um dado de que seu comporta
mento de "atender", de tipo expresso, estava concorrendo com o compor1amento 
encoberto de "lembrar-se das regras que descreviam o atender". Provlwelrnenle, 
esse compor1amentode "lembrar-se" foi incompatível com outro compol1amen
lo encoberto frnc~mentc opetacionalizável (cxatamcnte parser encobel1o) e 'lue 
compunha, juntamente com os comporlmnentos abertos j~ descritos, o 
compol1amento de "atender": o comport3mento de .. prestar atenção ao conteúdo 
expresso peloc1ieut",", Se "Iemurar-se" de alguma regra pode significar "dizê-Ia 
em volume mais baixo" (Skinner, 1982), "prestar a t enç~o" pode toscameute 
significar "ouvir aquilo que est" serodo dito", Todos s-1bemos os efeitos de 
tentarmos ouvir dois discursos ao mesmo tempo: ou seguimos bem um deles, ou 
nào seguiremos bem nenhum dos dois. Por esta razão, os compol1amentos de 
"lembrar-se de regras" e "ouvir o di~curso do cliente" sào concorrentes. 

Tentando um enriquecimento lT1:1ior da an,ili5oe do comportamento do 
terapeuta iniciante, peguemos o segundo aspecto descrito na análise funciona l 
fcitaacima: 

(2) o terapeuta eSlflva sob 111110 cOl/tillgincia avtrsiva de 
supressão condicionada, ol/de a exposição do probltma pelo 



cliente, a.'isodada à necessidade de U/II bom desempenho 
profissiollal, sinnliZfl/1! U/IIil possível pUl/ição. Essa punição 
poderia ser a perda do cliellfe devida à falta de repertório do 
terapeuta inicianre para u comportamento de lItellder. No 
entanto, esse terapeuta tem que emitir algum cOlllportamelllo, 
também para manter o cfiel/fI>. Por estes lIIolivos, seu 
desempenho, nesse atelldimemo, pode ser caracrerizndo como 
exposto a um conjliro esqui\'o-esquÍI'll, jà que o rerapeUla age 
tentando evirar que a pUllição ocorra. 

Sabemos que o comportamento mantido numa contingência desse tipo 
vem acompanhado de uma emoção (ou um estado eorpórco) dcnominad~ 
"ansiedade". Uma das regras que o terapeuta segue reza que ele deve estar 
"calmo" para fazer mn bom atendimento. Ao discriminar em seu corJXl o estado 
de ansiedade, ele pode comportar-se emitindo comportamentos, ainda encobertos 
verbais, dizendo só para si "Eu tcnho quc me acalmar". A emoç~o é um estímulo 
discriminativo para a emissão dessc comportamento operante (verbal), também 
encoberto, que entra em concorr~nda com os outros dois (I) seguir regms do 
"manu .. d do bom tempeuta" e (2) ouvir o discurso do clicnte. 

Acredito que com csta c;o;posição lica cbro a idéia de que ganhamos em 
infonnações sobre os controles C<.lIllI>or1a!llelltais se levamoos em consideração 
os rebtos verbais de comportamentos encobertos do tipo "O que você estâ 
pens.1ndo?·· ou "O Ilue voei: est .. ; sentindo"!"'. Não é por não tennos acesso direto 
a esses comportamentos que eles perdem a função que têm. Eles também fazem 
pMte das contingências em vigor n:l sess:,o terapeutica 

o impacto das emoções e pe/JS(/lIIemos ua sesslio terapêlllim 

Com basenoexposto acima, Iic3 cbroque o terapcut3 precisa est~ratento 
a vários eventos manifestos da sessào (inclusive aqueles su!Ís que denotam 
mud,mças subjetivas em seus clientes), além de precisar estar atento 3 seus 
próprios compoMaffientos cneobcMos. 

Costwno dizer a meus supervisionandos que qualquer emoç~o muito 
forte sentida pelo terapeuta num atendimento é sinal de que alguma coisa esta 
"IT",I~. É de""javel, por eurnplo, teutanllos wna "emp~lia", colocando-nos na 
situaçào do cliente e tentannos "imagin:lr" como nos sentiríamos e agirfamos 
naquela situação. Podemos experiTnent."lt lITn3 emoção semelhante ã do cliente, 
mas, como Skinner ([ 982) também descreve, em "volume mais baho", ou seja, 
pouco luten'>ll. 



Dessa forma, esta emoção não entra em concorrência com os 
comportamentos adequados para o desempenho profis~io!laL No entanto, se II 
emoção sentida pelo terapeuta for forte, isto pode significar que a história de vida 
do profissional está "competindo" por sua atenção no 1llotnentO inadequado. 

Outras emoções podem ser despertadas peja própria relação terapêutica 
e novamente devem ter uma intensidade "amena". Como as emoções podem ser 
sinalizadoras de contingências de reforçamento semelhantes a outras já ocorridas 
em nossas vidas, no caso de as experimentmmos em intensidade forte é sinal de 
que devemos estar reagindo niio às contingências especificas da relação 
terapêutica, mas aquelas contingências de nossa história passada. 

A partir disto, nosso comportamento profissional pode ser afetado e o 
trabalho prejudicado. 

Temas que em geral levam a grandes impactos no desempenho 
profissional são: 

- valores morais, éticos, religiosos muito diferentes dos nossos. Estes 
revelam regras que seguimos, modeladas e reforçadas em nossas vidas, que nâo 
descrevem contingências de reforçamento para os cli ~ ntes, os quais seguem 
oulras regras. O perigo é o de tentannos "modelar" novas regms para ~les e 
trnnsfonrui-los em nossos "clones" mornis. 

- identificação com o problema do cliente. Em geral, assuntos aversivos 
pam nós, dos quais tentamos nos esquivar, são colocados pelo cliente que 
apresenta um problema semelhante, deixam-nos numa sitU:1Çào de choque 
inescapável É uma situação de intensos sentimentos que competem com o 
desempenho análitico, incompatíveis entre sí. 

- desrespeito por parte do cliente; quando ele deliberadamente avança 
um limite nosso já expresso, ou ainda por c;.;pressar. Em ger~l, provoca disrupção 
comportamental. Vem aeompllllhado de sentimentos e comportamentos 
agressivos, inadequados para li situação. Os comportamentos agr~ivos e a 
ex~o dos afetas podem ser controlados, mas o sentimento não. Este pode ser 
um SD para rellexào: o conteudo tem ti ver com a relação terapêutica, ou é 
exclusivamente nosso, de nossa história de vida? Seria tempêutico expressá-lo 
(adequ3damente) na sessão, ou devemos "guardá-lo" parn uma sessão de 
supervisão? 

- ~rro na nossa interpretação c/ou condução d.1 sesS.10; p.1ssam a ocorrer 
sentimentos de frustração e pensamentos negativos concorrentes aos 
comportamentos adequados par" 3 sessão. 

- inveja d3 situação do cliente; o cliente tem mn comportamento de qu~ixa 
constante e sentimentos de infelicidade apesar de estar numa situação 
possivelmente melhor que a nossa; é difícil manter um comportamento dito 
paciencioso e, em geral, t~"de_se ii agress~o 

l ......... . .. /'#cow,la(l99J),N·l 



É claro que muitos outros podem ser levantados, com base na história de 
vida de cada terapeuta. Creio que deveriamos estar atentos a estes 
comportamentos. Identificá-los, identificar suas fontes e analisar seus efeitos 
sobre o nosso trabalho é um trnb:'IIho essencial p.1rn o nosso bom desempenho 
profISSional. Minha intenção aqui foi npen.1s levantar a importância destes 
aspectos e trazê-Ios para discussão. 
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