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Em Tornar-se Pessoa por Rogers (2009): 

“Parece-me que é válido pelo curioso paradoxo que encerra, pois, quando me aceito a mim 

mesmo como sou, estou a modificar-me. Julgo que aprendi isto junto dos meus pacientes, 

bem como através da minha experiência pessoal – não podemos mudar, não nos podemos 

afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos.” 
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RESUMO 

 

A presente investigação insere-se no âmbito dos estudos de processos de mudança em 

psicoterapia, com o foco no paciente. Pretende-se identificar marcadores que demonstrem 

uma capacidade estrutural de processamento de trabalho terapêutico formulado em termos de 

estratégias gerais, ao longo da terapia. A partir do Meta-Modelo de Complementaridade 

Paradigmática (Vasco, 2001; 2006),  mais concretamente o seu componente sequencial de 

sete fases de objectivos estratégicos, com o intuito de investigar a existência de diferentes 

tipos de marcadores que possam informar a tomada de decisão do terapeuta ao longo dessa 

sequência de fases. Existem vários estudos (e.g. Stiles et al., 1990) que defendem que uma 

responsividade momento-a-momento contempla as afinações necessárias aos bloqueios de 

processamento que possam advir de características dos pacientes (Elliot, Watson, Goldman & 

Greenberg, 2004). No presente estudo, procura-se sistematizar potenciais marcadores que 

contribuam para que esta responsividade além de momento-a-momento se torne mais faseada 

ao longo do processo, independentemente das características mais ou menos estruturais do 

paciente, que podem facilitar ou dificultar os seus próprios processos de mudança. Recorreu-

se a uma análise qualitativa consensual (Hill, 2012) intensiva de frases ou expressões 

proferidas por quatro pacientes em 129 sessões respectivas aos seus processos 

psicoterapêuticos de médio/longo curso com um mesmo terapeuta. Os dados disponíveis 

nesta amostra, uma vez analisados, permitiram uma identificação consensual suficientemente 

clara de marcadores nas fases 2, 3, 4 do modelo sequencial estudado. Estes resultados são 

discutidos à luz da contribuição do Meta-Modelo de Complementaridade Paradigmática para 

uma responsividade terapêutica potencialmente aumentada, quando passa a incluir um nível 

de responsividade fase-a-fase, para além de outros níveis, a guiar a tomada de decisão clínica. 

Conclui-se e apontam-se limitações e sugerem-se frentes de investigação futuras. 

 

Palavras-chave: Processos de mudança; Responsividade; Fases do Processo; Sequenciação; 

Marcadores. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation falls under the study of change process in psychotherapy, with a 

focus on the patient. It is intended to identify markers that demonstrate a structural capacity 

for processing the therapeutic strategies formulated during the course of therapy. From the 

Meta-Model Paradigmatic Complementarity (Vasco, 2001; 2006), more precisely in the 

sequential component of seven phases of strategic objectives, in order to investigate the 

existence of different types of markers that can inform decision making therapist along this 

sequence of steps. Several studies (e.g. Stiles et al., 1990) who argue that responsiveness 

moment-to-moment necessary adjustments to include the processing blocks that may arise 

from patient characteristics (Elliott, Watson, Goldman & Greenberg, 2004). In this study, the 

aim is to systematize potential markers that contribute to responsiveness, beyond this 

moment-to-moment, to become more phased during the procedure, regardless of more or less 

structural characteristics of the patient, which may facilitate or complicate their own change 

processes. Based on a consensual qualitative analysis (Hill, 2012) of intensive sentences or 

expressions, given by 4 patients in 129 sessions in to their respective psychotherapeutic 

processes of medium/long course, with the same therapist. The available data in this sample, 

once examined, allowed a sufficiently clear consensus identification of markers in phases 2, 

3, 4 in sequential studied model. These results are discussed in based of the contribution of 

the Meta-Model Paradigmatic Complementarity to a potentially increased therapeutic 

responsiveness when comes to include a level of responsiveness phase-to-phase, in addition 

to other levels, to guide clinical decision making. We conclude and refer some limitations and 

we suggest future research. 

 

 

Keywords: Change processes; Responsiveness; Process Phases; Sequencing; Markers 
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I.Introdução 

 Muitos são os caminhos percorridos na investigação da psicoterapia, na tentativa de 

compreender e alargar o conhecimento acerca dos processos e mecanismos de mudança que 

podem ocorrer ao longo do processo psicoterapêutico. 

 Com o foco no paciente, existem estudos que aprimoram o conhecimento acerca de 

como é que este, face às diversas intervenções existentes, consegue ou não alcançar o seu 

bem-estar, tentando compreender quais os processos e dificuldades existentes no processo. A 

procura dos “ingredientes activos” em psicoterapia, do que muda, como muda, em que 

momento e de que forma, é vasta e são inúmeros os autores que se dedicam a este campo de 

investigação. 

 Ao longo do tempo do processo psicoterapêutico, existem diferentes momentos em 

terapia que exigem diferentes intervenções, de acordo com as necessidades dos pacientes. 

Numa perspectiva temporal momento-a-momento são várias as propostas que demonstram a 

utilidade destas afinações e destes emparelhamentos responsivos de intervenções a 

marcadores do paciente, ao longo do processo (e.g. Stiles et al., 1990; Greenberg, 1993; 

Safran & Murran, 1995;). Contudo, o entendimento destes emparelhamentos responsivos 

numa perspectiva temporal fase-a-fase, bem como a identificação de marcadores que possam 

orientar esse nível de responsividade, ainda são explorados de forma sistemática.  

O Meta-Modelo de Complementaridade Paradigmática (Vasco, 2001) é um modelo 

integrativo que contempla quatro componentes: “(a) “princípios gerais de mudança 

terapêutica” (o “quê” da terapia); (b) a aliança terapêutica (o “estar” em terapia); (c) 

“conceptualização do paciente e do problema” (o “quê” mais o “como” da terapia); (d) 

“sequência temporal de fases relativas a objectivos” (o “quando” da terapia)” (Vasco, 2006, 

p.15).  É com último componente como pano de fundo que a presente investigação procura 

explorar de forma mais sistemática uma proposta destes emparelhamentos responsivos numa 

perspectiva temporal fase-a-fase tal como proposta por Conceição (2010).  

O “quando” da terapia, ou seja, o processo sequencial de mudança do paciente ao 

longo do percurso na psicoterapia, tal como proposto pelo Meta-Modelo de 

Complementaridade Paradigmática é composto por sete fases (Anexo A) pelas quais o 

paciente vai desenvolvendo capacidades estruturais de processamento.   

No sentido de entender e estudar a mudança do paciente, mais do que as intervenções 

utilizadas para esta se proporcionar, a presente investigação dedica-se ao estudo dos 

processos de mudança do paciente. Pretende-se, desta forma, contribuir para uma nova 

perspectiva acerca das formas como os pacientes processam o trabalho terapêutico formulado 



2 
 

em termos de estratégias gerais nas diferentes fases do processo terapêutico, e até que ponto 

existem marcadores associados a essas formas que possam informar uma linha de 

responsividade terapêutica fase-a-fase.  

Assim, tendo por base o Meta-Modelo de Complementaridade Paradigmática, 

pretende-se estudar e identificar marcadores de capacidade estrutural de processamento, ao 

longo das sete fases, através da análise qualitativa de expressões ou frases proferidas por 

quatro pacientes em 129 sessões de psicoterapia médio/longo curso. Esta análise qualitativa 

intensiva é baseada no Consensual Qualitative Research (CQR), onde o foco se baseia no 

consenso entre os elementos da equipa de investigação no processo de análise. O facto de se 

estar a estudar expressões únicas dos pacientes, a variedade de pontos de vista e a experiência 

da equipa poderá ajudar a desvendar a complexidade e a ambiguidade dos dados (Hill et al., 

2005; Hill, 2012). 

Sendo este um estudo qualitativo essencialmente exploratório coloca-se a seguinte 

questão de investigação: Até que ponto, com base numa análise qualitativa consensual, 

independente e intensiva, das expressões proferidas por 4 pacientes nas suas sessões de 

terapia de longo curso, poderão ser identificados marcadores estruturais de capacidade de 

processamento específicos da fase de desenvolvimento ou mudança em que se encontram? 
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II. Revisão de Literatura 

No sentido de melhor enquadrar a presente investigação pode ser útil compreender o 

percurso de uma parte da investigação feita no campo da psicoterapia, nomeadamente os 

esforços em torno da integração em psicoterapia. Para compreender de que forma as 

diferentes orientações teóricas se conjugam faz-se alusão aos factores comuns e variáveis 

não-especificas dos “ingredientes activos” responsáveis pelo processo de mudança. Aborda-

se os estudos do processo de mudança, dando enfâse a exemplos de marcadores já 

identificados num nível de responsividade de momento-a-momento, em diferentes modelos. 

Para compreender a forma como a identificação faseada de marcadores, através do Meta-

Modelo de Complementaridade Paradigmática, pode contribuir no processo de mudança 

revê-se depois a sua potencial influência na tomada de decisão clinica e nos diferentes níveis 

de responsividade terapêutica. Por fim, justifica-se o uso de uma análise qualitativa 

consensual para a identificação de marcadores de capacidade de processamento. 

 

1. Integração em Psicoterapia 

Desde cedo que existiram rivalidades entre as diferentes orientações teóricas. Os 

terapeutas tradicionalmente trabalhavam de acordo com os seus enquadramentos teóricos 

particulares, muitas vezes ao ponto de, “taparem os olhos” no que diz respeito às 

conceptualizações alternativas. Com o tempo, o campo da psicoterapia amadureceu e a 

integração surgiu com o contributo de pareceres e diálogos entre terapeutas de diversas 

orientações. Assim, o dramático crescimento de interesse pela integração em psicoterapia 

durante essa década cristalizou-se num “movimento” formal, ou mais dramaticamente, numa 

“metamorfose” da saúde mental (Goldfried, 1980). 

 Segundo Norcross e Newman (1992) alguns factores, que contribuíram para 

promoção da integração em psicoterapia, foram identificados nas diferentes terapias como (1) 

a proliferação de terapias, (2) inadequação de terapias únicas, (3) contingências 

socioeconómicas externas, (4) ascendência de terapias breves e com foco no problema, (5) 

oportunidades para observar e experimentar vários tratamentos, (6) escassez das diferentes 

eficácias entre as terapias, (7) reconhecimento de que as semelhanças terapêuticas contribuem 

fortemente para a variância de resultado e, por fim, (8) desenvolvimento de uma rede de 

profissionais para a integração. Assim, passou-se de uma atitude de “O meu é melhor que o 

teu”, para uma atitude mais “humana”, se assim se pode dizer, “Boas cercas fazem bons 

vizinhos”.  
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Desta forma, os psicoterapeutas continuavam a ser formados primeiramente numa ou 

em duas modalidades, podendo sempre voltar à teoria e método da sua orientação teórica, 

mesmo quando se cruzavam com outras orientações. Tentavam-se introduzir ideias e 

intervenções de um modelo psicoterapêutico (por exemplo, psicoterapia dinâmica) no âmbito 

de um outro modelo de psicoterapia (por exemplo, psicoterapia comportamental) (Gold & 

Stricker, 1996).   

O interesse na integração em psicoterapia rapidamente aumentou nos anos 80 até ao 

presente. Desde essa altura, foram vários os caminhos percorridos pela integração em 

psicoterapia, com o objectivo de aumentar a eficácia terapêutica, eficiência e aplicabilidade 

de olhar para além dos limites de teorias individuais e técnicas restritas que estão 

tradicionalmente associados com as teorias originais (Norcross & Newman, 1992). 

Ao longo do tempo, foi alcançado por diferentes autores um consenso que contribuiu 

para a literatura acerca da integração em psicoterapia, acerca de um sistema de classificação 

para a identificação de várias abordagens, ou “modos” integração de psicoterapia 

contemporânea. Estes modos de integração definem, em termos gerais, formas de integrar 

teorias e técnicas, sendo estes: Eclectismo técnico, Factores comuns, Integração teórica e 

Integração de Assimilação (Gold & Stricker, 1996). 

  Segundo Godfried (1980) ao considerar-se a investigação de pontos de semelhança 

entre as diferentes orientações, poderia ser útil verificar o empreendimento terapêutico 

envolvendo vários níveis de abstração, para além daquele que é directamente observável. 

Alguns níveis de abstração são mais elevados que outros, sendo estes, do mais alto nível de 

abstração para o mais baixo, a postura filosófica, o quadro teórico, as estratégias clínicas, as 

técnicas terapêuticas e os procedimentos clínicos. 

 As estratégias clínicas, situadas no tal nível intermédio de abstracção, teriam a 

potencialidade de constituir o terreno mais fértil para perceber quais os factores comuns 

existentes entre as diversas escolas em psicoterapia. 

 

2. Os Factores Comuns e Variáveis não-específicas 

O facto destes dois termos ainda não estarem distintos deve-se à implícita mas 

predominante suposição de que os “ingredientes” responsáveis da mudança terapêutica 

podem ser divididos em duas categorias de variáveis: a específica vs. não específica 

(Castonguay, 1993). As variáveis específicas representam as técnicas (ou os ingredientes 

activos) usadas pelos terapeutas como por exemplo, a interpretação da resistência ou a 

exposição a situações de vulnerabilidade. Nesta divisão de ingredientes terapêuticos 
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específicos e não específicos existe a explicação de que todas as técnicas são específicas 

(únicas) de uma escola/orientação e geralmente bem definidas (específica). Contrariamente, 

todo o facto que não é técnica, inevitavelmente torna-se uma variável não instrumental que é 

considerada como tendo um efeito não definido em todas as formas de intervenção.  

Contudo, é incorrecto deduzir que todos os factores comuns são específicos (não-

técnicos ou não-específicos) e que todas as variáveis não-específicas são comuns a todas as 

abordagens (Castonguay, 1993). A investigação e discussão destes dois conceitos levam a 

que prevaleça o termo “factores comuns” como um termo genérico, que se refere a 

ingredientes do processo terapêutico e que podem existir em algumas orientações. Contudo 

existem duas condições para que isto aconteça: deverá ficar claro que alguns factores comuns 

são bem definidos e investigados, mas outros necessitam de ser mais entendidos e 

cuidadosamente estudados; depois deverá ser entendido que alguns factores comuns incluem 

variáveis técnicas e interpessoais. Desta forma, abandonar o conceito de variáveis não-

especifica, de uma vez por todas, pode levar a um passo muito importante na investigação em 

psicoterapia, incentivando uma análise cuidada de todos os factores potencialmente cruciais 

de mudança (Castonguay, 1993). 

Para além de consideráveis sistematizações teóricas ou empíricas dos factores comuns 

(para uma revisão, ver por exemplo, Conceição, 2005) existe muita investigação acerca do 

“terapeuta como herói” contudo, a contribuição do terapeuta com as suas técnicas de 

intervenção depende da resposta e comportamento do paciente (Tallman & Bohart, 1999). 

Aliás, o paciente pode ser visto como ele próprio enquanto sendo um grande factor comum. 

Os pacientes usam efeitos específicos na sua própria maneira de resolver os seus próprios 

problemas, usando os seus insights sobre as suas distorções cognitivas e activamente usam-

nas para mudar a sua vida ou tomam mais consciência dos seus sentimentos (Tallman & 

Bohart, 1999). Daí a importância de estudar os processos de mudança do paciente a vários 

níveis de análise.  

 

3. Investigação do(s) Processo(s) de Mudança 

 Greenberg e Newman (1996) contribuíram com uma proposta para abordar o estudo 

de processos de mudança, sendo que estes podem ser vistos como um processo de descoberta. 

Esta envolve uma ordem de trabalho de oito passos que se regem por princípios de 

decomposição e localização.  

Nesta proposta acerca de como abordar o estudo do processo de mudança em 

psicoterapia, o objectivo seria demonstrar o sucesso dos psicoterapeutas com os seus 
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pacientes. Estes oito passos incluíam: (1) explicação do “Mapa” implícito dos terapeutas; (2) 

selecção e descrição da tarefa e do ambiente trabalho; (3) verificação da significância da 

tarefa; (4) análise racional: construção de diagramas de desempenho; (5) análise empírica: a 

descrição dos desempenhos actuais; (6) comparação dos desempenhos actuais com as 

possíveis performances: construção do modelo; (7) validação; (8) relatar os resultados do 

processo. Desta forma, o foco desta abordagem seria perceber as relações entre o sucesso das 

performances e dos resultados ao longo do tempo, juntamente com os métodos terapêuticos, 

dos desempenhos e resultados dos pacientes e das performances e resultados dos pacientes 

(Greenberg & Newman, 1996). 

 No enquadramento desta proposta e segundo Kohen (1996) os processos de mudança 

universais seriam aqueles que são transteóricos e comuns em todos os modelos teóricos de 

psicoterapia, sendo que formam macroscopicamente uma conceptualização a nível 

metateórico. Desta forma, poderiam considerar-se algumas intervenções terapêuticas e a 

construção da aliança terapêutica como processos de mudança universais em psicoterapia.  

Os processos de mudança específicos são, assim, conceptualizados a um nível de análise mais 

microscópico. Já Rice (1992) havia enfatizado que a investigação do processo de mudança 

tem como objectivo além da identificação dos processos que actuam na mudança terapêutica, 

compreender de que forma é que estes se processam. Segundo Castonguay, Goldfried e 

Hayes (1996) a investigação do processo tem como principal objectivo identificar 

“ingredientes” críticos da terapia e mecanismos de mudança, tal como aumentar o 

entendimento teórico do processo de mudança humano, promovendo a terapia e maximizando 

a eficácia das intervenções. O paradigma desta investigação baseia-se nos “ingredientes 

activos” da psicoterapia, os quais podem ser identificados pela correlação dos componentes 

do processo com os resultados das intervenções. 

Neste enquadramento e porque o processo de mudança é um processo que se 

desenvolve ao longo do tempo, descrevem-se de seguida alguns modelos existentes que 

tentam dar conta de sequências temporais no processo psicoterapêutico.  

Segundo Vasco e Conceição (2005) os modelos de fases ou estádios de mudança 

poderão ser divididos em modelos baseados nos objectivos estratégicos do terapeuta ou 

baseados nas características dos pacientes e respectivos marcadores. Os primeiros focam-se 

na importância de adoptar em terapia intervenções mais estruturadas, tendo por base uma 

sequência temporal de objectivos estratégicos, não havendo um método específico ou certo 

de conseguir alcançá-los. Os segundos focam-se no que a terapia se deve reger, considerando 
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que os terapeutas adoptam intervenções mais estruturadas numa sequência temporal 

relacionada com estados psicológicos do paciente. 

De seguida apresentam-se três exemplos deste segundo tipo de modelos, com 

particular ênfase ao trabalho que os seus autores efectuaram ao nível da identificação de 

marcadores. O objectivo é que esta pequena revisão ilumine a possibilidade de identificação 

de marcadores para um exemplo do primeiro tipo de modelos, aqueles baseados nos 

objectivos estratégicos do terapeuta, tendo por base uma sequência temporal de objectivos 

estratégicos. 

 

Marcadores no Modelo Experiencial de Processo 

No que diz respeito à investigação realizada por Greenberg e colaboradores (1993), 

estes defendes que os terapeutas da abordagem Experiencial de Processo devem focar-se: na 

experiência dos pacientes acerca de eventos e nas suas formas de processar essas próprias 

experiências na sessão, ao que designa “micro-processo”. Assim, para surgir a mudança, os 

terapeutas devem trabalhar no “momento-a-momento”, prestando especial atenção ao 

discurso do paciente. 

Neste seguimento, os terapeutas experienciais dão enfâse ao que se chama 

“marcadores de micro-processo”, que refere a individualidade do paciente na sua forma de 

processar os eventos da sua vida quotidiana. Assim, num processo momento-a-momento, a 

dedicação do terapeuta a estes marcadores pode levar a ajudar a identificação e simbolização 

de experiências pelo paciente. Para compreender e ajudar eficazmente os seus pacientes os 

terapeutas devem apreender a “atender” a uma variedade de marcadores nos diferentes níveis 

da experiência do paciente. 

Entenda-se como marcadores, frases ou afirmações e/ou comportamentos que alertam 

os terapeutas para os diferentes tipos de funcionamento do cliente que necessitam de atenção. 

A distinção feita dos diferentes tipos de marcadores é a seguinte: a) micromarcadores; b) 

marcadores do estilo característico do paciente; c) marcadores do modo de 

comprometimento; d) marcadores de tarefas e f) indicadores do foco do tratamento.  

Os micro-marcadores verbais encontrados foram: Nuances subtis do conteúdo (1) – 

onde o objectivo principal é ajudar o cliente a sair da rotina do seu pensamento repetitivo, 

sendo importante o foco na compreensão dos sentimentos sobre os eventos relatados dos 

pacientes; Aspreza (2) sendo que este indica principalmente a presença de emoções e 

experiencias que necessitam de mais processamento; Ensaiar descrições do self e situações 

(3) aqui o foco é que os pacientes larguem de alguma forma o seu “racional” na descrição das 
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suas experiências, sendo o objectivo que o paciente se permita aceder aos seus sentimentos e 

ficar consciente do impacto dos seus eventos e seu significado; Cliente desconexo (4) o 

objectivo será da parte do paciente ter uma presença mais assente, servindo de guia nas suas 

experiências e relatos; Linguagem imediata (5) aqui é importante o terapeuta recorrer 

presentemente ao momento em que o paciente relata algo, havendo os marcadores imediatos 

(imediatismo) que incluem: a concretização (oposto à abstração), espeficidades (oposto à 

generalização), e a quão vivida é a linguagem usada (ou seja, quais as imagens e sentimentos 

subjacentes a esse relato) (Elliot et al., 2003). 

Os vários tipos de marcadores correspondem a diferentes níveis a que o terapeuta 

pode prestar atenção, para que possa participar activamente no processo momento-a-

momento, na sessão, ouvindo as histórias do paciente identificando os seus modos mais 

característicos de estar consigo e com os outros, perceber e ouvir como é que o paciente está 

comprometido no trabalho de processamentos das suas experiências emocionais, procurando 

marcadores de tarefa ou problemas cognitivo-afectivo específicos, prestando atenção à 

emergência dos problemas principais (Greenberg, 1993). Relativamente à categoria de 

marcadores de tarefa, a ideia é que cada marcador pode informar a intervenção a realizar por 

parte do terapeuta, numa lógica de se-então, direcionada mais directamente ao que o paciente 

no momento transmite e que pode ser entendido como um bloqueio de processamento que 

precisa de ser desdobrado com a ajuda e a facilitação do terapeuta a promover intervenções 

específicas para cada bloqueio ou marcador de tarefa específico. Para os diferentes tipos de 

marcadores emocionais, existe portanto uma tarefa terapêutica com uma sequência temporal 

associada. Por exemplo, para o marcador de sensação sentida pouco clara uma tarefa 

terapêutica sugerida é a focagem com os seus passos específicos. 

 

Marcadores no Modelo de Processo de Estádios de Reparação de Rupturas na Aliança 

Estudos realizados por Safran e Murran (1995) que examinaram a aliança terapêutica 

em termos de processos envolvidos na resolução de rupturas, podem também ser um exemplo 

da investigação acerca dos processos de mudança. Estes autores investigaram o 

desenvolvimento do modelo de processo de estádios de reparação de rupturas na aliança onde 

as transações terapeuta-paciente envolviam a reparação do processo de ruptura na aliança. As 

sequências temporais da intervenção são diferentes de acordo com o “marcador de ruptura de 

aliança” em causa. Por exemplo para o marcador de evitamento do paciente (e.g. falar dos 

outros, aquiescência, desviar o olhar, contar histórias, brincar com o cabelo), a sequência de 
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resolução pode descrever-se como a seguinte: (a) marcador de evitamento, (b) afastamento e 

prestar atenção, (c) afirmação qualificada, (d) evitamento, (e) auto-afirmação. 

 A ideia é que marcadores como estes podem ser úteis para informar a intervenção a 

realizar por parte do terapeuta, numa lógica de se-então, direcionada mais directamente ao 

que o paciente no momento transmite ou comunica na interacção terapêutica. O terapeuta 

toma consciência do trabalho terapêutico que pode ser necessário ou no mínimo possível de 

ser realizado no sentido de melhorar a produtividade desse mesmo trabalho. 

 

 Marcadores no Modelo de Assimilação 

Stiles et al. (1990) apresentam um modelo integrativo, o Modelo de Assimilação, 

onde o sucesso da psicoterapia segue-se por uma sequência regular no processamento das 

experiências problemáticas do paciente (usando o conceito de “vozes”, sendo este uma 

metáfora para o conhecimento interno ou de traços das experiências que podem ser expressas 

tanto pelo discurso do paciente como pelas suas acções) e estas são assimiladas em esquemas 

desenvolvidos na interação terapêutica.  

Assim, a assimilação de experiências problemáticas pode ser vista como um 

mecanismo comum de mudança. Este modelo integrativo é constituído por conceitos de 

várias orientações como por exemplo, psicodinâmica, experiencial, cognitivo-

comportamental, psicologia cognitiva e do desenvolvimento (Stiles et al., 1990). 

O termo “esquema”, segundo Elliot et al. (1990), é definido como um conjunto 

familiar de ideias e maneiras de pensar acerca das novas experiências que podem vir a ser 

assimiladas. Este poderá ser activado ou trabalhado com o paciente no seu auto-conceito, e ao 

longo do processo terapêutico pode surgir uma mudança (acomodação), acomodando o auto-

conceito que permite a assimilação da “nova experiência” problemática. Esta, por sua vez, é a 

percepção, intenção, impulso, atitude, desejo, fantasia ou ideia que causa um desconforto 

psicológico quando se torna consciente. O conceito de assimilação vem do desenvolvimento 

da teoria comportamental, onde ao se assimilar uma nova experiência, o esquema integra-a, 

incorporando-a num sistema de associações. Assim, uma experiência que não é associada 

pode ser descrita como obscura ou reprimida. O processo complementar da acomodação, 

toma lugar simultaneamente com a assimilação, visto que se refere à mudança do esquema já 

com a experiência que é requerida dos dois e torna-se associada (Stiles et al., 1990). 

Segundo estes autores o modelo propõe que as experiências problemáticas que não 

são assimiladas são sentidas como muito dolorosas e negativas e as que são parcialmente 

assimiladas são sentidas como problemáticas. As experiências completamente assimiladas 
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são sentidas como psicologicamente aceites, mesmo quando dizem respeito aparentemente a 

assuntos desagradáveis. Aquelas em que existe uma aplicação bem-sucedida do esquema 

numa produção de novos domínios resultam em sentimentos de domínio e satisfação por 

parte do paciente.  

 Contudo, algo importante a ter em consideração é o facto de a assimilação poder 

ocorrer gradualmente, de dentro para fora das sessões de terapia. Este grau crescente de 

assimilação pode originar reacções afectivas muito fortes, podendo estas ser negativas ou 

positiva, sendo estas diferenciadas pelo impacto imediato da terapia. Estes impactos podem 

ser distintos: estádio Evitante/Dissociado (0) – o paciente relata histórias normais e/ou 

estereotipadas, mostrando-se de alguma forma um pouco à parte da sua experiência; estádio 

de Pensamentos indesejados (1) – onde o paciente apresenta a sua história fragmentada e com 

narrativas contraditórias, sem sequencia ou com mudanças bruscas de tema; estádio de 

Consciência vaga (2) – o paciente relata as histórias trágicas, sem formulação clara do seu 

problema ou reflexividade; estádio de Afirmação do problema (3) – nomeia claramente o seu 

problema com reflexividade, diferenciando a existência de “vozes” opostas (selfs distintos); 

estádio de Compreensão/Insight (4) – neste estádio o paciente consegue formular e 

compreender a experiência problemática, usando as “vozes” de forma flexível; estádio de 

aplicação (5) – o paciente apresenta histórias “cómicas”, onde explora soluções possíveis e 

ultrapassa obstáculos à satisfação das suas necessidades; estádio de Resolução do problema 

(6), movimenta-se com flexibilidade entre as suas “vozes” e relata história de realização, 

glória e sucesso; estádio de Mestria (8) – o paciente continua a relatar histórias com sucesso e 

integra as suas “vozes”, generalizando as suas soluções (Honos-Webb & Stiles, 2002). 

 Assim, este modelo pressupõe que existem suposições de mudanças com alterações 

emocionais e comportamentais ao longo do processo terapêutico. Tal como já foi dito 

anteriormente, também o modelo genérico de psicoterapia descreve que existem “micro-

resultados”, ou preferencialmente “micro-mudanças” que se acumulam ao longo do processo 

da terapia e que serão assimilados pelos pacientes para que estes consigam alterar hábitos ou 

esquemas mais problemáticos, promovendo assim, o bem- estar do paciente e deste com os 

outros que o rodeiam.   

 Nesta abordagem, estas “micro-mudanças” são detectadas com alguma facilidade 

aquando da identificação de marcadores de assimilação, que são designados como padrões no 

discurso do paciente ou sinais observáveis do processo subjacente do paciente, que indicam o 

quão longo do contínuo da sequência do Modelo de Assimilação o problema progrediu para 

ser resolvido (Honos-Webb, Stiles & Greenberg, 2003).  
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Estes marcadores focam-se nos episódios recorrentes do paciente ao longo da terapia, 

por exemplo: no estádio 1 podem surgir expressões como “Isto faz com que seja quase 

impossível para mim ir, para derrubar essa barreira”, onde é identificado o marcador de 

“focus externo”; no estádio 2 expressões como “Eu simplesmente não compreendo porquê” 

são identificadas no marcador de “Ponto de reação problemática”; no estádio 3 expressões 

como: “Hum não, eu acho isso difícil, sempre tive este medo da rejeição”, são identificadas 

no marcador de “Ponderação igual”; no estádio 4, expressões como “Outras pessoas não 

podem ser confiáveis é como se fossem aproveitar-se de ti” são exemplificativas de 

marcadores designados “Resolução da divisão da avaliação do self”; no estádio 5 expressões 

como “Estas barreiras continuam lá ainda, como até certo ponto…” em marcadores de 

“Aplicação generalizada”; por último no estádio 6, expressões como: “Não eu não me 

importo com o que pensam acerca disto, eu tenho que ter o que dizer, tal como tu tens de 

falar” identificadas no “Marcador especifico de sucesso”(Lani, 2003).  

 Segundo Lani (2003) a identificação destes marcadores é envolve três passos: foco 

nos padrões de diálogo do paciente; o recuo e avanço na intuição do terapeuta e na sua 

descrição destes mesmos padrões e aceder à consistência e validade dos marcadores 

identificados. 

  

Resumindo, estes modelos de estádio baseados nas características dos pacientes e 

marcadores de processamento pessoal e interpessoal, são baseados em instâncias de 

conceptualização de caso. As intervenções realizadas pelos terapeutas dependem da 

constatação ou não da presença de determinadas características ou marcadores no paciente. A 

abordagem deste tipo de modelos assume que estes marcadores surgem de acordo com a 

interação estabelecida entre paciente-terapeuta, em termos de momento-a-momento, onde o 

terapeuta pode adoptar as sequências temporais específicas de operações terapêuticas. 

 Revistas agora algumas destas propostas de marcadores a um nível micro, de 

momento a momento, pode colocar-se a questão até que ponto é que a identificação de 

marcadores numa lógica de se-então, não pode também ser tentada, ao nível dos modelos 

baseados nos objectivos estratégicos do terapeuta tal como aqueles modelos baseados nas 

características dos pacientes e respectivos marcadores.  

Aliás já o Modelo de Assimilação pode ser utilizado pelos investigadores ou clínicos 

numa lógica de momento a momento dentro da sessão, a guiar o trabalho terapêutico, mas 

também longo de varias sessões ou mesmo do processo inteiro.  Para além disso, se no 

modelo Experiencial de Processo existem marcadores de tarefa (i.e. a informar uma técnica 
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de intervenção especifica), algo muito semelhante ao modelo que lida com rupturas na 

aliança, até que ponto não pode haver marcadores de fase a informar um conjunto de 

estratégias gerais a ser promovido no contexto de uma sequência de fases formulada em 

termos de estratégias gerais. Esta ideia vem sendo abordada por Conceição (2005; 2010) e 

carece naturalmente de mais evidência empírica. Na tentativa de explorar melhor esta questão 

é relevante destacar e estudar os componentes do processo de mudança. 

 

4. Componentes do Processo de Mudança e Tomada de Decisão Clínica Responsiva 

Stiles e Shapiro (1994) fazem a suposição de que “mais é melhor” pode levar a 

conclusões erradas e a resultados inconsistentes pois, segundo estes autores, mesmo com uma 

medida ideal, o ingrediente essencial da terapia pode ter uma negativa correlação com o 

resultado, afirmando que se o terapeuta é responsivo precisa da individualidade do paciente. 

 Fazer um mapeamento da especificidade da mudança nas diversas formas de 

psicoterapia é essencial para novas revisões de tratamentos. Assim, segundo Doss (2004) se a 

distinção dos mecanismos for identificada e alvo para um novo tratamento, este novo 

tratamento pode revelar resultados quando comparado com o tratamento que tenha apenas um 

único mecanismo. Desta forma, um comum foco de estudo na mudança é identificar os tais 

“ingredientes activos” na terapia. Existem presentemente, três componentes primários acerca 

desta abordagem: processos de mudança, mecanismos de mudança e resultados.  

 Doss (2004) usa o termo processos de mudança para ambos os intervenientes da dança 

terapêutica. Por um lado, os processos de mudança da parte do paciente são os aspectos da 

terapia que ocorrem durante a sessão de tratamento ou directamente como resultado de 

trabalhos de casa da terapia, o que, sequencialmente, pode criar os próprios mecanismos de 

mudança. Os processos de mudança da parte do terapeuta seriam intervenções, directrizes, ou 

características da terapia construídas pelo terapeuta na terapia que são hipotetizadas como 

“ingredientes activos” do tratamento e cria sequentemente o processo de mudança do 

paciente. Estes processos de mudança da parte do terapeuta são equivalentes àquilo que no 

Modelo Genérico de Psicoterapia (Orlinsky, Rønnestad & Willutzki, 2004) se chama de 

operações terapêuticas, designação esta que pode ser mais clara. 

Os mecanismos de mudança, por sua vez, são mudanças intermédias nas 

características e capacidades dos pacientes (Doss, 2004). No que toca à formulação dos 

mecanismos de mudança tal como propostos por este autor, uma das vantagens é ser uma 

abordagem que permite explorar melhor a compreensão da mudança em psicoterapia. Uma 

vez que o foco está localizado no individuo em si, casal ou grupo, as causas de melhorias 
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podem não estar directamente relacionadas com incidentes específicos da terapia. Além disto, 

diferentes terapias podem ter como impacto a mesma mudança, mesmo com diferentes 

características da terapia. Acrescenta-se que as melhorias que resultam da mudança de 

mecanismos que pode ser originada directamente de intervenções do terapeuta, de interações 

com o conjugue, ou membros de família, ou até mesmo por eventos que ocorrem fora das 

sessões de terapia mas que contudo podem ser considerados parte do tratamento (Doss, 2004) 

e que beneficiam de identificação e investigação sistemáticas.  Se os processos de mudança 

por parte do paciente parecem estar mais relacionados ou mais dependentes da facilitação ou 

promoção desses processos, nos modelos de momento-a-momento, mais uma vez, os 

mecanismos de mudança, para além de poderem estar associados à facilitação ou promoção 

desses processos por parte do terapeuta, nos modelos de momento-a-momento, parecem 

poder beneficiar de modelos fase a fase que estruturem resultados intermédios ou objectivos 

estratégicos sequenciais que se possam traduzir em mudanças estruturais equivalentes a 

mecanismos de mudança. 

 De algum modo, a pesquisa nesta área realizada num processo contínuo e sequencial 

de mudança exige que se tenha em atenção os micro-resultados, que possam surgir ao longo 

do processo, para que, de alguma forma, tanto o terapeuta como, especialmente o paciente, 

tenha acesso as experiências e percepções dessa mudança que surge no processo (Sousa, 

2009). 

 O nível e qualidade da responsividade do terapeuta, tal como as decisões clinicas 

tomadas pelo mesmo pode variar neste processo de mudança ao longo do processo 

terapêutico e sobretudo com casos mais complexos é evidente a necessidade de graus de 

flexibilidade e de responsividade na tomada de decisão clinica do terapeuta. 

Se o terapeuta responde às necessidades individuais, alguns pacientes vão requerer 

mais interpretação e outros menos, e se os que requerem mais interpretação forem mais 

disfuncionais, pode parecer que providenciando mais interpretação poderá estar associado 

com piores resultados e menos associados com resultados positivos. Assim, muitos autores 

criticam este conceito de responsividade visto que, a correlação de processo-resultado pode 

revelar-se negativa se o terapeuta for “perfeitamente” responsivo às necessidades do paciente 

(Honos-Webb & Stiles, 2002). 

Honos-Webb e Stiles (2002) distinguem os níveis de responsividade, sendo que estes 

se referem ao comportamento que é influenciado pela emergência do contexto, incluindo as 

percepções das experiências e comportamentos das outras pessoas. Por um lado, a 

responsividade terapêutica pode ocorrer em escalas de tempo entre meses e milissegundos, 
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contudo o nível de responsividade pode variar entre: a) atribuição de tratamento; b) 

estratégias de tratamento (entre sessões) ; c) tácticas de tratamento (na sessão); d) momento-

a-momento (na intervenção). 

 Focando especificamente no último exemplo de responsividade momento-a-momento, 

o terapeuta ajusta a sua comunicação conforme a “luz” que o paciente lhe dá e desta forma dá 

constantemente o seu feedback. Esta “luz” diz respeito aos marcadores mais ou menos 

especificados, a um nível mais micro, como por exemplo aqueles revistos anteriormente 

(dentro dos sistematicamente identificados). Mas como se tinha levantado a questão, se 

existem marcadores de tarefa a informar uma técnica de intervenção especifica, neste nível de 

responsividade momento a momento, até que ponto não pode haver marcadores de fase, isto 

é, a informar um conjunto de estratégias gerais a ser promovido no contexto de uma 

sequencia de fases formulada em termos de estratégias gerais, ao nível das estratégias de 

tratamento (entre sessões) e/ou tácticas de tratamento (na sessão)? 

Assim, isto requer que o terapeuta esteja atento e muito perto da experiência do paciente, 

a vários níveis de analise e com várias pautas ou mapas para guiar o seu processo de tomada 

de decisão, pois é o paciente que tem o acesso privilegiado às suas experiências psicológicas, 

podendo ser considerado o “agente” activo na sua própria mudança, e muito provavelmente 

dá luzes ou marcadores vários de como o processo pode seguir de forma óptima. E como 

procurar essas luzes, marcadores ou indicadores? 

Segundo Stiles et al. (2006), mesmo que os pacientes não especifiquem os seus 

problemas, podem revelar as suas dificuldades “entre-linhas” e pelas expressões e padrões de 

interação estabelecidos com o terapeuta. Assim, estes autores estudaram o diálogo terapêutico 

para identificar possíveis manifestações dos problemas na troca de diálogo estabelecido em 

terapia. Vários são os estudos realizados no sentido de proporcionar um melhor entendimento 

acerca da sequência do diálogo praticado pelos pacientes. 

Neste sentido está a ser cada vez mais evidente a importância de estudos que 

interpretem de uma forma mais abrangente o que influencia ou não a mudança no paciente, 

sendo necessário tentar perceber alguns aspectos essenciais do funcionamento psicológico, 

percebendo o que pode levar a pessoa a querer mudar ou a estar preparado para mudar 

determinado comportamento e as suas razões. 

Estudos relatados por Glovsky (2011) acerca da Entrevista Motivacional, defendem 

que estas incluem um conjunto de técnicas que permitem aos profissionais de saúde 

desenvolver cuidadosamente estratégias de escuta que criem uma atmosfera na qual o 

paciente pode decidir-se acerca do quê e quando optam por mudar. Um dos aspectos 
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essenciais deste método é a enfâse tida no reforço clinico acerca do diálogo estabelecido com 

o paciente acerca da mudança ao qual designam “change talk”. Este diálogo refere-se a 

expressões ou marcadores linguísticos (Miller & Rollnick, 2002) do paciente que revelam o 

seu Desejo (e.g. “Eu gostaria de…”; “Eu desejo…”), Habilidade (e.g. “Eu penso que poderia 

andar 2 vezes por semana”; “Eu consigo retirar o chocolate na hora de ir dormir”), Razão 

(e.g. “Eu sei, eu iria sentir-me melhor se perdesse 50 quilos”; “Eu teria mais energia se 

começasse a fazer exercício) e Necessidade (e.g. “Eu devia andar pelo menos 3 vezes por 

semana”; “Eu devia fazer isto pela minha neta”) acerca da mudança do comportamento e o 

seu comprometimento com a mesma. Segundo Miller e Rollnick (2002) o simples facto de 

ajudar os pacientes a desenvolverem e verbalizarem argumentos para a mudança, por si só, 

aumenta a ocorrência da mesma. 

Segundo Levitt (2002), a narrativa em psicoterapia pode ser considerada uma 

orientação metateórica na terapia entre a abertura do cliente, pela sua expressão e a forma que 

dá às suas próprias histórias. Assim, defende que ambos os aspectos da psicoterapia como, a 

expressão da narrativa e os silêncios que podem ser gerados, necessitam de uma mudança 

produtiva necessitando de ser melhor compreendidos e explorados para, que, 

consequentemente se desenvolva uma apreciação de todo o processo de psicoterapia.  

Ainda sobre os estudos acerca da narrativa psicoterapêutica, Moreira e Gonçalves 

(2001) revelam que apesar de haver alguma influência da orientação teórica dos terapeutas na 

produção da narrativa do paciente, ainda não está revelado a que nível esta influência ocorre. 

O termo “narrativa” refere-se a descrições explícitas de eventos reais ou imaginários que 

acontecem ao paciente ou a outros fora da terapia.  

Tal como a orientação teórica, também existem outros factores que podem influenciar 

a forma como o paciente produz o seu discurso. Segundo Castonguay e Beutler (2006), 

alguns tipos de variáveis como os procedimentos técnicos, as variáveis relacionais e as 

características do paciente e terapeuta fazem parte dos princípios empiricamente suportados 

de mudança terapêutica.  

De acordo com Dreier (2000) o paciente é o principal agente de mudança em 

psicoterapia, ou seja, é útil que o processo de tomada de decisão dos terapeutas recorra a 

conceptualizações mais ou menos explícitas do paciente. A conceptualização vai auxiliar o 

terapeuta na antecipação de possíveis dificuldades que pode ter no início e no percurso de 

todo o processo terapêutico, aumentando consequentemente a empatia do terapeuta pelo 

paciente (Eells, 1997). 
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Stiles (1999) afirma que estudando a psicoterapia, podemos achar conceitos e 

explicações acerca de pensamentos, sentimentos, comunicação, e relações do ser humano. O 

conceito de “sinais” concebido por Stiles (1999) pode ir ao encontro ou ter alguma parecença 

com o conceito que já foi referido de marcadores, é descrito como descrever ou relatar uma 

experiência a outra pessoa, partilhando a sua experiência. Estes sinais têm um significado, 

significado esse que pode ser continuamente mudado. Contudo, as “vozes” também estudadas 

pelo autor, parece ser um conceito igualmente interessante, no sentido que considera que as 

pessoas não são indivíduos unitários, mas sim como mosaicos ou comunidades de diferentes 

vozes. Sendo que todos, enquanto seres humanos, temos diferentes vozes, representando 

pessoas, ideias e eventos que são transmitidas pelos sinais.  

 Segundo Tay (2011) os marcadores e metáforas de discurso podem complementar-se 

como recursos de comunicação quando ocorrem em proximidade com momentos 

estratégicos, reflectindo a exploração dos orados pelo recurso linguístico ao máximo para 

avançar nos seus objectivos. Meltzoff e Kornreich (citado por Joseph e Taylor, 2010) 

afirmam que a psicoterapia pode ser definida como “a cura pela fala”, com a modificação de 

sistemas conceptuais dos pacientes através de técnicas derivadas de princípios psicológicos. 

 Desta forma, faz sentido o estudo baseado no discurso dos pacientes e identificação 

de marcadores que possam estar na base das suas experiências psicológicas, dada a enfâse 

destes aspectos ligados ao discurso do paciente. 

Segundo Honnos-Webb, Lani e Stiles (1999), uma das formas da investigação para a 

descoberta da eficácia da psicoterapia passa pela examinação intensiva do processo de 

mudança psicológico que ocorre nos diferentes pacientes. Segundo estes autores, como já foi 

referido anteriormente, os marcadores de um evento psicológico são sinais facilmente 

identificáveis no paciente. Se os marcadores forem identificados e validados, os 

investigadores podem identificar e estudar momentos em terapia onde os pacientes podem 

estar num particular estado psicológico e possivelmente entender como é que eles alcançam e 

progridem (ou não) no seu pensamento, nestes estados particulares. 

Segundo Lani (2003) os marcadores têm uma estrutura característica que é 

independente de um determinado evento, um marcador significa que a estrutura está presente. 

Desta forma, e com o intuito de perceber de uma forma mais estrutural as mudanças 

que podem surgir com a intervenção psicoterapêutica, a presente investigação pretende 

identificar marcadores, no sentido de entender a sua evolução do processamento estrutural e 

proporcionar aos terapeutas uma intervenção mais eficaz atendendo às características 

individuais e necessidades de cada paciente.  
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5. A Identificação de Marcadores num Modelo de Fases do Processo Meta-Modelo 

de Complementaridade Paradigmática 

Como vimos na secção anterior a identificação de marcadores a vários níveis de 

análise pode ser de grande importância para aumentar o potencial de responsividade dos 

terapeutas podendo estes indicar de forma rápida e eficaz o funcionamento da experiência 

psicológica do paciente sugerindo processos de mudança ou operações terapêuticas 

adequadas ao momento e quiçá também à fase, ou ao momento que contempla explicitamente 

a fase do processo em que o paciente se encontra. 

 Como já foi revelado anteriormente, são algumas já as investigações que se debruçam 

explicitamente sobre a identificação e o estudo de marcadores da experiência psicológica dos 

pacientes em sessão. Contudo, estes estudos são essencialmente ao nível de uma intervenção 

momento-a-momento ou pelo menos são muito menos os que se preocupam com a 

identificação explícita e sistemática de marcadores ao nível de uma intervenção fase-a-fase, 

num modelo sequencial do processo psicoterapêutico. Segundo Conceição (2005; 2010) a 

capacidade estrutural de processamento dos pacientes em geral desenvolve-se para níveis de 

crescente complexidade em que os níveis posteriores integram os anteriores, de forma 

cumulativa, à medida que vão progredindo na sequência de fases dos seus processos 

psicoterapêuticos e a tomada de decisão dos terapeutas pode ser responsiva a estas mudanças 

estruturais na capacidade de processamento em termos de estratégias gerais, emparelhando-as 

as operações terapêuticas em termos de estratégias gerais.  

Para a presente investigação, entendamos por marcadores frases expressas pelos 

pacientes, onde os pacientes expressam as suas ideias, sentimentos, desejos e acções, que 

podem alertar o terapeuta acerca da sua experiência. Segundo Lourenço (2005) a capacidade 

de processamento pode ser reflectida na mudança nos processos de atenção e memória e nas 

estratégias de tratamento de informação. Nas intervenções com os pacientes é de relevância o 

entendimento acerca desta capacidade de processamento que pode indicar o trabalho que 

pode ser necessário realizar para promover o bem-estar psicológico.  

 As tentativas de identificação destes marcadores fase-a-fase têm o intuito de poder 

contribuir para enriquecer o potencial de responsividade terapêutica, e têm sido conduzidos 

com base no componente sequencial de fases, do Meta-Modelo de Complementaridade 

Paradigmática. Segundo Vasco (2007) a responsividade do terapeuta pode ser aumentada, 

tomando em consideração, critérios considerados de tomada de decisão clinica. Estes critérios 

são: (a) princípios gerais de mudança, (b) conceptualização do paciente e do problema, (c) 

aliança terapêutica, (d) e sequência temporal de objectivos estratégicos, correspondendo esta 
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última alínea ao componente sequencial de fases. Neste, é salientado que as necessidades do 

paciente que se modificam ao longo de uma sequência temporal de fases relativas a 

objectivos terapêuticos estratégicos ou o “quando” da terapia. (Vasco, 2007) 

Segundo Vasco (2006) esta sequência temporal de fases do processo terapêutico 

constitui uma semelhança, entre as diferentes escolas terapêuticas, sendo estas integrativas ou 

não. Assim, todas as escolas recorrem, quer de uma forma explícita ou implícita, a um 

“mapa” de sequência terapêutica, relativo a objectivos terapêuticos e que contribuem 

consequentemente para o processo de tomada de decisão. Estes objectivos terapêuticos 

referem-se ao procedimento da intervenção ao longo de todo o processo psicoterapêutico, 

dando a perceber o que ocorre e como ocorre a evolução do mesmo. 

A investigação realizada neste Meta-Modelo traduz o processo terapêutico como 

sendo composto por sete fases que devem determinar a concretização de objectivos 

estratégicos sequenciais. Estas fases são: 1. Confiança, Motivação e Estruturação da Relação 

– onde os principais objectivos estratégicos são: (a) negociar a estrutura e as regras do 

processo terapêutico no sentido de o tornar possível, (b) sentir-se numa relação de 

colaboração com o terapeuta, (c) sentir um clima de segurança e confiança na capacidade do 

terapeuta para o ajudar, (d) sentir esperança de que pode melhorar com a ajuda da 

psicoterapia, (e) sentir-se motivado/a para abordar os seus problemas do ponto de vista 

psicológico; 2. Aumentar a Consciência da Experiência e do Self – os principais objectivos 

são (a) sentir curiosidade e interesse em observar as formas como se trata a si mesmo/a, (b) 

explorar ou experienciar o impacto que as situações relevantes têm sem si próprio/a, (c) 

ampliar a consciência das formas como ele(a) se relaciona com os outros e os outros com 

ele/a, (d) traduzir as experiências problemáticas nos seus elementos (e.g. cognição, emoção e 

comportamento), (e) tomar consciência de partes ou necessidades de si próprio/a em conflito; 

3. Construção de Novos Significados Relativos à Experiência do Self – os objectivos 

principais nesta fase são (a) identificar padrões existentes nos seus modos habituais de 

funcionamento, (b) superar os processos que dificultam a consciência da experiência e a 

construção de significados, (c) formular novas ligações ou explicações plausíveis para as suas 

atitudes ou comportamento, (d) compreender o que procura alcançar quando age de formas 

que acabam por lhe criar dificuldades, (e) perceber as suas experiências problemáticas à luz 

das circunstâncias do passado ou do presente; 4. Regulação da Responsabilidade – os 

principais objectivos são (a) assumir a responsabilidade por cuidar de si, experimentando 

mobilizar recursos internos ou externos nesse sentido, (b) assumir o compromisso por 

respeitar e validar as suas necessidades, quer elas correspondam, ou não, às expectativas dos 
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outros, (c) reconhecer que só ele/a é o agente activo das suas próprias escolhas, (d) 

compreender quando é que ele/a próprio/a contribui para as suas dificuldades habituais, (e) 

perceber que ele/a que pode promover ou dificultar a satisfação das suas necessidades; 5. 

Implementação de Acções Reparadoras – os objectivos principais são (a) escolher estilos de 

vida que lhe permitam viver o presente e promover o seu desenvolvimento pessoal, (b) 

afirmar-se, gerindo obstáculos internos ou externos à expressão da sua identidade, (c) lidar 

eficazmente com as situações e simultaneamente respeitar as suas necessidades; (d) agir no 

seu quotidiano de forma a exprimir-se com clareza e em congruência com as suas 

necessidades, (e) integrar diferentes partes ou necessidades de si próprio/a num todo 

congruente e suficientemente satisfeito; 6. Consolidação da Mudança – os objectivos 

principais são (a) lidar com obstáculos internos ou externos à consolidação da sua identidade 

e crescimento, (b) desenvolver ou fortalecer relações/situações que apoiem as suas escolhar, 

(c) aceitar a inevitabilidade de um certo grau de vulnerabilidade ou conflito na vivência e 

expressão da sua identidade, (d) cuidar-se emocionalmente no que respeito à expressão da sua 

identidade e crescimento, (e) generalizar a expressão da sua identidade nas diferentes áreas da 

vida; 7. Antecipação do Futuro e Prevenção da Recaída – os principais objectivos são (a) 

fortalecer a sensação de coerência pessoal e de que a sua vida tem sentido como um todo, (b) 

integrar experiências do passado, presente e da antecipação do futuro numa narrativa coerente 

de si mesmo/a, (c) projectar-se no futuro efectica e afectivamente relacionado consigo 

próprio/a, com os outros e com o mundo, (d) antecipar recursos para lidar com cenários 

futuros para além da conclusão do processo terapêutico, (e) reconhecer que é capaz de lidar 

de forma autónoma com os futuros desafios da vida (Conceição &Vasco, 2008). 

 Desta forma, tendo por base o Meta-Modelo de complementaridade paradigmática, a 

identificação de marcadores verbais de capacidade estrutural de processamento do paciente, 

pode proporcionar informação útil ao terapeuta para tomar as suas decisões agora também um 

eixo de conceptualização temporal do processo global, o nível fase-a-fase, podendo este 

servir para complementar o nível momento-a-momento. Espera-se que os terapeutas com a 

informação de marcadores verbais, possam tomar as suas decisões clínicas, com o intuito de 

promover e planear processos de mudança mais responsivos a um maior número de pacientes 

sobretudo aqueles em que a complexidade e severidade dos problemas é maior e em que o 

planeamento e a conceptualização temporal do processo tende a ser imprescindível, até 

porque se tendem a tratar de processos mais longos em que há muito trabalho terapêutico a 

realizar. 
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6. Estudo baseado numa Análise Qualitativa Consensual 

O uso da metodologia qualitativa pode facilitar na descoberta e no maior 

entendimento acerca dos mecanismos de mudança, enquanto a avaliação quantitativa dos 

estudos pode confirmar a sua validade e o grau de confiança existente nessas descobertas 

(Mcleod, 2001). 

 Segundo Castounguay (1993), a análise qualitativa poderá em breve ser vista como 

uma pesquisa onde seja necessária uma sequência que permita facilitar a procura de 

processos específicos que estão envolvidos no trabalho terapêutico e em qualquer variável 

que esteja empiricamente relacionada com a melhoria em terapia. O método qualitativo 

poderá também clarificar de melhor forma a maneira que em diferentes elementos 

terapêuticos, como as técnicas de terapeutas, o nível de experiência do paciente, a aliança 

terapêutica, interagem com o percurso das diferentes formas de terapia. Este tipo de análise 

em psicoterapia é baseado em suposições que estão de várias formas em consonância com 

uma epistemologia hermenêutica (abordagem baseada na interpretação, que tenta entender o 

sentido e intenção de acções humanas em vez de explicar os factos). 

 Segundo Sousa (2006) a avaliação qualitativa do processo terapêutico e dos processos 

de mudança oferece uma potencialidade de contributos para a prática psicoterapêutica, 

fornecendo um meio rico para a construção de compreensões acerca do processo 

psicoterapêutico. Existem diferentes estudos com diferentes focos envolvidos, focando-se 

este, em particular, nas variáveis relacionadas com a experiência dos pacientes e das 

dimensões do processo terapêutico. 

 Um dos métodos de análise qualitativa é a Consensual Qualitative Research, onde o 

foco é o consenso que pode surgir de uma análise de dados efectuada por uma equipa de 

investigação. Segundo Hill (2012) a CQR é considerada um método construtivista, onde 

existe a compreensão de que as pessoas constroem a sua própria realidade e que existem 

múltiplas, igualmente válidas, versões construídas socialmente do que é “verdade”. Esta 

verdade é construída de uma forma diferente por este método, onde o que é verdade, poderá 

ser possível de se verificar através do que é comum (do consenso) entre a equipa de 

investigação. 

 

6.1 O presente estudo 

Na presente investigação, como já foi referido, pretende-se identificar marcadores de 

capacidade estrutural de processamento de informação, com base em frases proferidas pelos 

pacientes em sessões de terapia de médio/longo curso.  
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A identificação destes marcadores pode “abrir” portas para que os terapeutas 

atendendo aos diferentes tipos de marcadores que possam surgir para as diferentes fases do 

modelo em causa, possam optar por intervenções mais adequadas de acordo com a 

individualidade de cada paciente, permanecendo na fase, recuando ou avançando, isto em 

termos de estratégias gerais a implementar 

Pelo carácter do material que se pretende estudar, o uso de uma análise qualitativa que 

permitisse obter um consenso acerca da forma como se analisa/interpreta ou se estuda este 

tipo de marcadores pareceu a mais adequada. Sendo assim, foi feita uma análise com base no 

método de CQR (Hill et al., 2005; Hill, 2012), onde ao cruzar-se os dados analisados de cada 

elemento poderia obter-se algo mais rico e válido pelo consenso existente da equipa de 

investigação. Se mais do que uma mente, idealmente no mínimo três mentes ou três pessoas, 

de forma independente, fizerem codificações no mesmo sentido, sem para isso terem tido 

treino especializado, a probabilidade de estarmos perante material que possa ser útil para 

outros terapeutas aumenta. 

 

Questão de Investigação 

Até que ponto, com base numa análise qualitativa consensual intensiva das 

expressões proferidas por 4 pacientes nas suas sessões de terapia de longo curso, poderão 

ser identificados marcadores estruturais de capacidade de processamento específicos da fase 

de desenvolvimento ou mudança em que se encontram? 
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III. Método 

1. Presente Investigação 

Segundo Bardin (2009) a análise quantitativa leva-nos a obter dados mais descritivos 

através de métodos estatísticos, sendo este tipo de análise mais objectiva e exacta, tornando-

se mais útil na fase de verificação de hipóteses. Por sua vez, a análise qualitativa corresponde 

por si a um procedimento mais intuitivo, assentando mais na inferência e sendo maleável a 

índices que possam não estar previstos ou a uma eventual evolução das hipóteses, sendo que 

esta deve ser utilizada na fase de colocação de hipóteses. A análise quantitativa pode ser útil 

para o estudo de comportamentos do terapeuta ou do paciente em sessão, no entanto parece 

inadequada para determinar a longo prazo alguns comportamentos e atitudes ou efeitos 

individualizados do terapeuta ou paciente (Hill, Thompson & Williams, 1997). 

Assim, na presente investigação, foi feito o uso da análise dos dados de forma 

qualitativa. Este estudo dedica-se assim a uma análise indutiva ou bottom-up, onde há a 

descrição do fenómeno e as conclusões baseiam-se nos dados recolhidos, mais do que top-

down, onde, por sua vez, existe já desde o início uma “lente” teórica sobre os dados e que se 

possa vir a confirmar ou refutar essa teoria existente (Bardin, 1977). 

Segundo Rennie (1992) muitos são os estudos que se dedicam à investigação dos 

processos de mudança na perspectiva do cliente, ou seja, focam-se na experiência e reacções 

do cliente durante a sessão terapêutica. 

O objectivo central do presente estudo recaí na identificação de marcadores de 

capacidade estrutural de processamento de informação, pois constitui um domínio teórico 

clinicamente significativo, sendo um importante campo de estudo e de intervenção em 

psicoterapia. Tendo um carácter mais exploratório do que confirmatório, no presente estudo 

existe a procura de fenómenos e a exploração da forma como estes podem ocorrer. 

No sentido de tentar identificar marcadores na sequência temporal do Modelo de 

Complementaridade Paradigmática, utilizou-se o método de análise de conteúdo de Bardin 

(2007), onde se codificou as expressões dos pacientes nas fases do modelo através do 

software Nvivo9. No sentido de validar esta codificação, recorreu-se, posteriormente, ao 

método de Consensual Qualitative Research (CQR) parecendo este o mais apropriado para 

avaliar o consenso do trabalho em equipa, fazendo-se uma análise intensiva dos dados 

qualitativos (Hill, Thompson & Williams, 1997). 

Segundo Hill (2012) a CQR é uma investigação do tipo indutivo que, além de 

números estuda palavras envolvendo uma equipa de investigadores e auditores para codificar 
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os dados, representativos pelo consenso de todos os elementos da equipa, até chegar a uma 

representação rica dos dados em questão. Estes dados podem surgir de entrevistas ou de 

dados de um caso específico. 

Desta forma, a questão de investigação do presente estudo será:  

Até que ponto, com base numa análise qualitativa consensual intensiva das 

expressões proferidas por 4 pacientes nas suas sessões de terapia de longo curso, poderão 

ser identificados marcadores estruturais de capacidade de processamento específicos da fase 

de desenvolvimento ou mudança em que se encontram? 

Sendo assim, o propósito geral do presente estudo é contribuir para o alargamento do 

campo de estudos acerca dos marcadores existentes que nos explicam o processamento de 

informação e algumas mudanças que podem surgir no paciente ao longo de sessões. Este 

estudo tem uma natureza qualitativa, com o objectivo de analisar pequenas frases ou 

expressões ditas pelos próprios pacientes (às quais designo marcadores) ao longo da terapia, 

percebendo a possível relevância destas para a identificação de marcadores específicos 

existentes. Assim crê-se possível sistematizar ao nível dos estádios (ou fases) do self em 

desenvolvimento, com base nas sete fases do Meta-Modelo de Complementaridade 

Paradigmática, a mudança que pode surgir no paciente (Conceição & Vasco, 2008).  

 

2. Participantes 

Esta investigação dedicou-se ao estudo de expressões de quatro pacientes, em terapia, 

por uma equipa de investigadores. A revisão desta análise foi realizada por um investigador 

que participou igualmente na equipa e que teve o papel de auditor interno. 

 

Pacientes 

Este estudo incidiu sobre a análise de expressões proferidas em algumas sessões de 

quatro processos terapêuticos de quatro pacientes, três do sexo feminino e um paciente do 

sexo masculino, os processos foram de longo/médio curso (Tabela 1). Os pacientes foram 

acompanhados, em clínica privada, por um terapeuta que tem formação em várias abordagens 

psicoterapêuticas e com mais de 10 anos de experiência, considerando-se um terapeuta 

integrativo. Todos os pacientes foram seguidos pelo mesmo terapeuta que se regia pelos 

princípios que dizem respeito à tomada de decisão clínica postulados pelo Meta-Modelo de 

Complementaridade Paradigmática. Os processos terapêuticos actualmente foram todos 

terminados. No Tabela 1 estão caracterizados os pacientes onde se pode também verificar o 

número de sessões tidas em conta para a análise das expressões.  
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A selecção destes pacientes prendeu-se com questões práticas e de validade do estudo, 

todos tomaram conhecimento do estudo e o uso das suas expressões foram consentidas pelos 

mesmos. 

 

Tabela 1 

Caracterização dos pacientes 

Paciente Sexo Idade Nº Sessões Nº de Expressões 

W M 28 20 1025
 

X F 29 69 225
 

Y F 29 20 170
 

Z F 27 20 402
 

 

Equipa de Investigadores 

 Com base na investigação feita por Hill (2012) a equipa de investigadores foi 

constituída por quatro elementos. Um dos investigadores foi o terapeuta dos pacientes, do 

sexo masculino e com 36 anos de idade, como foi dito anteriormente, com uma formação 

desde cedo no treino integrativo, seguindo os princípios de complementaridade 

paradigmática, fazendo investigação neste âmbito, o que o torna um elemento essencial e 

informado acerca do objecto de estudo na presente investigação. 

 Os outros três elementos da equipa foram três estudantes finalistas do Mestrado 

Integrado em Psicologia da Universidade de Lisboa, no núcleo de Psicoterapia Integrativa 

Cognitivo-Comportamental, todos do sexo feminino e com idades compreendidas entre os 22 

e 23 anos, sendo um deles a autora da presente investigação. Todos tiveram formação 

académica com o autor do Modelo de Complementaridade Paragidmática (Vasco, 2006), e 

estão a realizar investigações acerca do mesmo, pelo que, de algum modo, já estão 

familiarizadas com as proposições do mesmo, mas não receberam qualquer treino de 

codificação de acordo com as fases do processo, usando para o processo de codificação 

apenas a pirâmide de fases com os 35 objectivos estratégicos enumerados (Anexo A). Todos 

tinham conhecimento da questão de investigação do estudo. 

 O facto de todos os elementos da equipa terem conhecimento e interesse acerca do 

Modelo de Complementaridade Paradigmática pode influenciar todo o processo de análise de 

dados, proporcionando de alguma forma um pensamento mais objectivo acerca do objectivo 

de estudo, retirando-se benefícios do trabalho em equipa. Desta forma, a obtenção de 

diversidade de opiniões entre a equipa, com o apoio de todos os elementos, e espaço para 
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partilha de dificuldades ou motivações e descobertas realizadas, contribuíram para que o 

procedimento corresse de forma positiva. Segundo Hill (2012) as diferentes perspectivas 

podem diminuir o viés de todo o processo que irá ser explicado mais à frente neste capítulo. 

 

3. Instrumentos  

Com o objectivo de se conseguir identificar alguns marcadores de capacidade de 

processamento, para a classificação das diferentes expressões proferidas pelos diferentes 

pacientes em sessão, teve-se por base as sete fases do Meta-Modelo de Complementaridade 

Paradigmática, tal como os objectivos estratégicos de cada fase (Anexo A). 

 

4. Procedimento 

Neste estudo o material recolhido para ser analisado, foi anteriormente recolhido para 

outro estudo (Conceição, 2010), e diz respeito aos quatro pacientes acima caracterizados, 

acompanhados ao longo de pelo menos dois anos em terapia. Para cada paciente existem um 

número de expressões proferidas nas sessões (Tabela 1) e, ao analisar estas expressões 

espera-se poder identificar os tais marcadores, com base numa análise qualitativa das 

expressões verbais dos pacientes. 

O primeiro passo, ou segundo Bardin (2009) a pré-análise, foi realizado pela autora do 

estudo, onde houve uma leitura dos dados e sua respectiva organização de forma a obter 

documentos individuais para cada paciente. Desta forma, cada documento continha as 

expressões obtidas no total das sessões, que, como foi dito anteriormente, diferiu de paciente 

para paciente, nomeadamente 69 sessões para o paciente W, 20 para o paciente X, 20 para o 

paciente Y e outras 20 para o paciente Z. 

De seguida foi realizado o recrutamento da equipa de investigação para proceder à 

análise de dados, tendo sido cuidadoso de forma a tentar-se obter uma equipa homogénea. 

Com o objectivo de identificar os marcadores no modelo sequencial de sete fases do 

Modelo de Complementaridade Paradigmática, realizou-se um processo de análise baseado 

em estudos de Hill (2012) e Bardin (2009).  

Num primeiro momento concretizou-se a exploração do material, como a codificação 

das expressões proferidas pelos pacientes que representassem, de alguma forma, alguma 

capacidade ou vulnerabilidade de processamento de informação e, que pudessem ser vistas 

como alvo de atenção, por parte do terapeuta (Bardin, 2009). Ao captar expressões alvo ou 

marcadores, os elementos da equipa tiveram que codificar cada expressão ou marcador nas 

sete fases do Modelo de Complementaridade Paradigmática, as quais foram consideradas as 
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“categorias base” de codificação de cada expressão. Foram igualmente utilizadas para 

codificação as subcategorias (objectivos estratégicos) do mesmo modelo. Desta forma, para o 

presente estudo, o sistema de categorias foi fornecido previamente, ou a priori, no sentido de 

se “preencher” as sete fases e os respectivos objectivos estratégicos com as expressões dos 

pacientes.  

Num segundo momento, passou-se ao cruzamento dos dados analisados pelos 

diferentes elementos da equipa de investigação com o intuito de perceber o consenso obtido 

na codificação das expressões (Hill, 2012).  

Por último passou-se ao tratamento dos dados obtidos do consenso e à sua 

interpretação, tendo este passo sido efectuado apenas pela investigadora do presente estudo. 

 

Treino da Equipa de Investigadores 

A autora da investigação e também elemento da equipa de investigação procedeu à 

explicação acerca do procedimento de toda a análise e exploração do material selecionado 

aos restantes elementos da equipa de investigação.  

Depois de ser explicado o objectivo de estudo, foram também dispensados 

documentos e troca de informações acerca do procedimento que iria ser utilizado, que 

continham informações acerca do software utilizado na fase de codificação dos dados, o 

software Nvivo9, e também informações acerca dos passos de investigação CQR. 

Foi também facultado a todos os elementos o componente sequencial do Meta-

Modelo de Complementaridade Paradigmática (Anexo A) com o intuito de “apreenderem” e 

terem todas as informações e conceitos relativamente ao mesmo. 

 

Processo de codificação dos dados 

Após a pré-análise dos dados, procedeu-se ao processo de codificação das expressões 

dos diferentes pacientes através do software Nvivo 9, em equipa. Citando Bardin (2009) 

“tratar o material é codificá-lo”, sendo que a codificação corresponde a uma transformação, 

usando regras específicas, dos dados em bruto do texto, transformação esta que, por 

agregação, neste caso, permite atingir uma representação das expressões permitindo 

esclarecer o investigador acerca das características dos dados.  

O facto de se ter usado o software Nvivo9 na análise qualitativa prendeu-se pela sua 

potencialidade de facilitar a criação de categorias e codificação do material. Este método 

permite obter um registo histórico de todo o processo de investigação, garantindo a 

portabilidade do material, a organização de toda a documentação e permitindo pesquisas 
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múltiplas acerca do mesmo material. Desta forma, este software fornece uma maior 

flexibilidade ao investigador, apesar da introdução e codificação dos dados ser um processo 

trabalhoso e demoroso. 

Inicialmente foi feita a configuração do projecto, pela autora do estudo, onde se 

inseriu todos os dados de forma organizada, de todos os pacientes, agrupando-os e formando 

a árvore de categorias e subcategorias (Anexo B). Além destas categorias foi, também, 

formada outra com o título de “Noncoded data”, que se destinava a itens que pudessem 

parecer não se inserir tão rapidamente em nenhuma categoria, ou simplesmente que não 

contribuíssem para o que o estudo se destinava a identificar. De seguida, foi replicada a base 

“mãe”, da autora da investigação, para ser disponibilizada aos outros três elementos da 

equipa, uma base “filha”. 

Os três elementos da equipa foram instruídos acerca do processo de codificação e a 

forma como se realizava. Na instrução dada foi também relembrado o que se procurava 

identificar ficando explícito o conceito de “marcadores”, que já foi referido anteriormente ao 

longo desta investigação. Cada frase ou expressão poderia ser inserida em mais de uma 

categoria e subcategoria, de acordo com o que cada elemento achasse mais pertinente. 

O processo de codificação foi longo e demoroso, inicialmente, na codificação de 

expressões do paciente W, a investigadora do presente estudo esteve presente para 

acompanhar eventuais dificuldades que pudessem surgir no uso do software. No entanto, o 

processo de codificação das expressões deste paciente e dos restantes foi feita de forma 

independente por cada elemento da equipa, para que não houvesse enviesamentos no 

processo de codificação. 

No processo de codificação das expressões do paciente W dispensou-se sensivelmente 

15 horas, para as expressões do paciente Y 2 horas, para as expressões do paciente Z 4 horas 

e para o paciente X 2 horas, perfazendo um total de 23 horas de trabalho nesta etapa, por cada 

elemento de equipa. 

Após o processo de codificação pelos quatro elementos da equipa foram retirados os 

outputs de codificação, para todas fases e objectivos estratégicos, do software Nvivo9, de 

cada elemento, para se proceder ao cruzamento das expressões codificadas dos quatro 

pacientes pelos quatro elementos da equipa verificando o eventual consenso obtido. 

 

Processo da verificação de consenso  

Como estratégia metodológica de investigação qualitativa para este passo, como foi 

dito anteriormente, seguiu-se a CQR proposta por Hill (2012) visto ser uma forma sistemática 
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de examinar a representatividade de resultados pelo cruzamento dos diferentes dados através 

do processo da procura de consenso entre os múltiplos investigadores. 

Depois da exploração do material e o seu processo de codificação, seguiu-se a 

verificação de existência ou não de consenso acerca das frases ou expressões, escolhidas por 

cada elemento de equipa, inseridas nas categorias que se tinha por base. Pelo software 

Nvivo9 não se conseguiu aceder a resultados do consenso, por razões desconhecidas que não 

puderam ser resolvidas antes da conclusão deste projecto. Desta forma, recorrendo-se à 

ferramenta de Microsoft Word, procedeu-se à análise do consenso, aglomerando em 

documentos distintos os outputs retirados do Nvivo9. A organização dos documentos foi feita 

de acordo com o que cada elemento da equipa tinha codificado para cada fase do Modelo de 

Complementaridade Paradigmática, para cada paciente.  

Nestes documentos as frases ou expressões dos pacientes obtidas pela codificação 

foram numeradas e foram criados novos documentos de Word, onde se “cortava” as frases do 

documento inicial, que tinham obtido consenso dos elementos, e “colavam-se” num 

documento novo, de forma a obter documentos finais com a distinção da variedade de 

consenso para as sete fases estudadas do modelo. Pelo facto da equipa de investigação ser 

constituída por quatro elementos, foram usadas cores distintas para sublinhar os diferentes 

tipos de consenso obtidos, sendo que, poderia haver itens codificados por dois elementos, três 

elementos ou quatro elementos da equipa (sendo estes considerados como consenso total). 

Cada elemento foi identificado por uma letra existindo assim a seguinte identificação: 

Elemento A, Elemento I, Elemento N e Elemento P. 

De acordo com o tipo de consenso, e o aumento deste, chegou-se aos “marcadores” 

mais representativos de cada frase de cada paciente. O consenso de apenas dois elementos foi 

considerado como sendo as frases ou expressões menos codificadas, sendo designadas como 

“raro”. Por sua vez, as frases ou expressões mais codificadas por, pelo menos, três elementos 

da equipa (sequência: AIN, AIP; NIP, NAP; IAP, INP; PAN; PIN) foram designadas 

“típicas”, e por último, as que foram codificadas por quatro elementos (sequência: AINP) 

foram consideradas como sendo “gerais” (Hill, 2012).  

Este processo foi realizado apenas pela investigadora do presente estudo que contou, 

posteriormente, com um dos elementos de equipa de investigação ao qual tinha sido atribuído 

o papel de auditor interno dos dados.  

O papel do auditor interno debruçou-se essencialmente em rever as expressões que 

foram codificadas e inseridas em determinada categoria, com o objectivo de se perceber se 

estas são demonstrativas o suficiente para estarem inseridas nessa fase ou não, de forma a, 
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dar indicações do que se pode modificar ou acrescentar. Posteriormente, o auditor interno 

juntamento com a autora da presente investigação, seleccionaram as frases finais colocando-

as por fase e no objectivo estratégico correspondente. Segundo Hill (2012) o papel do auditor 

é bastante importante, podendo influenciar a qualidade da análise realizada. 

O facto de se ter optado por um auditor do tipo interno, ou seja, aquele que participa 

também em todos os passos de codificação das frases ou expressões, acompanhando o 

projecto do início ao fim, recaiu pelo tipo de investigação que se trata. Assim, o facto de ter 

acompanhado todos os passos do projecto e estando “imerso” nos dados que tem que rever 

foi visto como benéfico no sentido de prevenir eventuais dificuldades que pudessem surgir ao 

longo da investigação. Desta forma, considera-se que o feedback do auditor interno aumenta 

a validade das conclusões que possam vir a ser retiradas dos dados analisados (Hill, 2012). 

 

Análise de dados 

 Na procura da identificação de marcadores considerou-se aqueles que foram 

codificados pelo consenso da equipa de investigação, ou seja, frases ou expressões que 

tenham sido codificadas pelos quatro elementos da equipa, tendo sido estes o foco de análise 

na presente investigação, havendo a análise das mesmas. Contudo, e de forma a enriquecer o 

estudo, foi também considerada, para ser apresentada nos resultados obtidos, uma sequência 

de codificação feita por “pelo menos” três elementos da equipa de investigação. Desta forma, 

fez-se a diferenciação do que foi codificado pelos quatro elementos e por uma sequência de 

codificação de três elementos, escolhida aleatoriamente entre as várias combinações possíveis 

que mantivessem o elemento mais experiente, no sentido de ser usada ou exposta apenas se 

for pertinente, de forma a complementar o que é expresso no consenso de quatro elementos. 

No capítulo seguinte são apresentados em tabelas os resultados obtidos ao processo de 

investigação. 
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IV. Resultados 

Os resultados relativos à análise qualitativa dos dados irão ser expostos em tabelas 

que ilustram o trabalho realizado na presente investigação, de acordo com o procedimento 

explicado anteriormente. 

Desta forma, como já foi referido, os dados foram codificados usando o software 

Nvivo9, onde cada elemento da equipa teria que “colocar” cada frase ou expressão proferida 

dentro de cada categoria e subcategoria, que neste estudo foram consideradas as sete fases do 

Modelo de Complementaridade Paradigmática e os respectivos objectivos estratégicos. Ao 

analisar-se o consenso teve-se por base passos da CQR segundo Hill (2012). 

A Tabela 2 revela a exploração e codificação de material feita pelos elementos da 

equipa de investigação. Para cada elemento pode verificar-se o total de frases codificadas, 

havendo a distinção dos mesmos, para cada paciente nas diferentes fases do Meta-Modelo de 

Complementaridade Paradigmática. 

Na Tabela 2 estão expostas o número das frases que obtiveram o consenso total de 

equipa (quatro elementos), havendo a distinção das codificações que obtiveram apenas 

consenso entre um, dois, três ou quatro elementos. Desta forma, consegue-se verificar a 

quantidade de frases que não tiveram qualquer consenso ou que apenas um determinado 

elemento codificou, sendo estas frases consideradas como “perdidas”, visto que não foram 

alvo de outras codificações dos restantes elementos da equipa.  

Assim, por exemplo, observa-se que o Elemento A codificou apenas 6 frases 

proferidas pelo paciente W para a categoria 1. Sendo que destas frases, apenas 4 obtiveram 

consenso de outro elemento da equipa (havendo assim 4 frases com consenso de dois 

elementos C2), e 2 frases foram codificadas apenas pelo próprio elemento (codificação 

individual (CI) de 2 frases).  

 Será importante relembrar que no processo de codificação existiam frases que podiam 

não ser consideradas por cada elemento como demonstrativas dos dados que estavam a ser 

investigados, e, desta forma, os elementos poderiam colocar algumas numa pasta designada 

“Noncode” no software do Nvivo9, sendo que estas não foram alvo de análise na presente 

investigação.  

Ainda acerca do processo de codificação, os elementos poderiam também colocar em 

diferentes categorias a mesma frase, e apenas depois se procedeu a uma selecção, segundo a 

revisão do auditor interno, para se verificar em que categoria final as
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Tabela 2 

Número de expressões codificadas dos diferentes elementos da equipa de investigação nas diferentes categorias ou fases do Meta-Modelo de Complementaridade 

Paradigmática 

 

Nota: T (Total de expressões codificadas); CI (Codificação individual de expressões); C2 (Consenso de dois elementos, o próprio e outro) C3 (Consenso de três elementos, o 

próprio e mais dois); C4 (Consenso de quatro elementos, o próprio e mais três)

 

Elementos 

 

Categorias 

 Pacientes   

W Y Z X 

  T CI C2 C3 C4 T CI C2 C3 C4 T CI C2 C3 C4 T CI C2 C3 C4 

 

 

 

A 

1 6 2 4 0 0 11 10 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 

2 260 79 88 61 32 94 6 29 32 27 137 44 40 37 16 49 11 13 16 9 

3 352 70 114 108 60 48 7 16 15 10 160 26 45 64 25 75 7 26 28 14 

4 282 71 80 75 56 2 1 0 1 0 67 20 15 18 14 67 16 28 12 11 

5 100 31 40 21 8 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 10 5 2 3 0 

6 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 101 269 326 265 156 155 24 46 48 37 370 94 101 120 55 200 39 70 59 34 

 

 

 

I 

 

 

 

1 9 8 1 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 236 64 66 74 32 101 10 38 26 27 132 40 46 30 16 70 16 25 20 9 

3 487 129 168 130 60 85 18 39 18 10 248 68 79 76 25 143 39 55 35 14 

4 359 95 112 96 56 7 2 1 4 0 80 15 34 17 14 41 4 14 12 11 

5 75 19 31 17 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1 3 0 0 

6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 1169 317 379 317 156 198 34 79 48 37 461 123 160 123 55 258 60 97 67 34 

 

 

 

N 

1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 227 62 71 62 32 95 11 26 31 27 131 30 43 42 16 52 10 20 13 9 

3 354 55 122 117 60 73 16 31 16 10 177 13 64 75 25 107 19 42 32 14 

4 380 142 90 92 56 23 12 8 3 0 116 48 35 19 14 71 25 22 13 11 

5 139 56 48 27 8 0 0 0 0 0 26 23 3 0 0 23 18 2 3 0 

6 56 49 7 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 6 5 1 0 0 

7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 1161 369 338 298 156 191 39 65 50 37 460 124 145 136 55 259 77 87 61 34 

 

 

 

P 

1 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7 6 1 0 0 

2 273 61 101 79 32 74 5 13 29 27 90 14 27 33 16 63 20 14 20 9 

3 293 31 98 104 60 40 2 13 15 10 60 2 6 27 25 39 3 9 13 14 

4 238 26 77 79 56 22 11 7 4 0 57 19 19 5 14 45 7 14 13 11 

5 121 46 47 20 8 2 2 0 0 0 12 8 3 1 0 3 3 0 0 0 

6 27 21 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 962 192 332 282 156 138 20 33 48 37 223 47 55 66 55 159 40 39 46 34 
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frases poderiam ser codificadas. Desta forma, pode verificar-se na Tabela 2 que, por exemplo 

para o paciente Y, o Elemento A codificou um total de 155 frases, o Elemento I para o 

mesmo paciente codificou 198 frases, o Elemento N codificou 191 e o Elemento P codificou 

138. Isto pode significar que alguns elementos codificaram frases iguais em diferentes 

categorias ou até que algumas frases não foram alvo de codificação, sendo que este paciente 

tinha um total de 170 frases como alvo de possível codificação. 

 De um modo geral, todos os elementos da equipa parecem ter codificado mais frases 

para o paciente W, de seguida o paciente Z, o paciente Y e finalmente o paciente X. 

Comparando os consensos que foram obtidos, pode verificar-se que sendo o paciente W o 

paciente que teve mais frases ou expressões alvos de serem codificadas deverá ser a razão 

pela qual o consenso obtido por quatro elementos é o que tem um número mais elevado 

(156). No paciente Y foram 37 frases ou expressões codificadas de forma igual por todos os 

elementos. O paciente Z obteve 55 expressões de consenso pelos quatro elementos. 

Finalmente, com o paciente X existiram 34 expressões que foram alvo do consenso total. 

Ainda relativamente ao consenso verifica-se que, de alguma maneira, parece ser 

tendencialmente decrescente à medida que se procura o consenso total. Por exemplo, para o 

paciente W, o Elemento N codificou 338 frases que obtiveram o consenso de outro elemento 

da equipa (sendo que estas frases são consideradas como tendo no total consenso de dois 

elementos (C2)). Contudo, como se pode verificar na Tabela 2, ao acrescentar-se um terceiro 

elemento, este número reduz para 298, ou seja, apenas 298 frases conseguiram obter o 

consenso de três dos elementos pertencentes à equipa (C3). Por fim, observando-se o 

consenso de quatro (C4), verifica-se que apenas 156 foram alvo de atenção por todos os 

elementos. De forma geral, esta tendência verifica-se em quase todos os elementos e para 

quase todos os pacientes, sendo que o inverso apenas ocorre num número reduzido, como no 

caso dos Elementos A e P, tanto para o paciente Y como para o paciente Z, que ao se 

acrescentar um terceiro elemento ao consenso, o número de frases codificadas aumenta, 

assim como no caso do paciente X, que se pode verificar que ao se acrescentar um terceiro 

elemento ao consenso de dois elementos obtido pelo Elemento P, o número de frases 

codificadas aumenta de 39 para 46. 

 Na Tabela 2, pode-se observar também, de uma forma geral, quais as categorias que 

obtiveram mais consenso pelos diferentes elementos da equipa para cada paciente. Para o 

paciente W a fase que teve mais consenso de equipa foi a fase 3, para o paciente Y foi a fase 

2, o paciente Z obteve mais consenso na fase 3, tal como o paciente X. 
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 Essencialmente, a Tabela 2, serve de um modo geral para demonstrar o número de 

frases ou expressões codificadas, perceber diferenças gerais entre os elementos de equipa, 

percebendo quais os pacientes que obtiveram mais consenso de equipa e dá-nos também uma 

perspectiva de quais as categorias que obtiveram um número mais elevado de codificações 

pela equipa de investigação. 

Com o intuito de ter uma percepção mais exacta acerca da codificação efectuada, na 

Tabela 3 pode observar-se a percentagem de consenso que existiu entre os quatro elementos 

de equipa no total de codificação de expressões proferidas. Independentemente dos pacientes, 

no total de 1822 frases analisadas, após o processo de codificação, apenas 282 obtiveram total 

consenso de equipa. Assim, da codificação realizada pela equipa, 15.21% foi o que se obteve 

pela codificação feita das expressões proferidas pelo paciente W (num total de 1025 frases 

foram codificadas 156). No paciente Y obteve-se 21.76% de consenso (num total de 170 

codificaram-se 37), no paciente Z, por sua vez, 13.68% (num total de 402 codificaram-se 55) 

e, por último, no paciente X 15.11 % (com 34 expressões codificadas num total de 225), 

como se pode observar pela Tabela 3 abaixo exposta. 

 
Tabela 3 

Apresentação da percentagem de consenso obtida pelos quatro elementos de equipa do total de expressões 

codificadas 

Pacientes 

 

Número de Expressões 

Iniciais 

Expressões com consenso de 

quatro elementos 

Percentagem de Consenso 

(%) 

 

W 

 

1025 

 

 

156 

 

15.21 

 

Y 

 

170 

 

 

37 

 

21.76 

 

Z 

 

402 

 

 

55 

 

13.68 

 

X 

 

225 

 

 

34 

 

15.11 

 

Total 

 

1822 

 

282 

 

15.48 

 

 A percentagem de consenso de equipa apresentada é com o intuito de nos informar 

mais explicitamente, acerca da representatividade das frases de expressões às quais se iria 

proceder a análise qualitativa. Assim, num total 1822 frases dos diferentes pacientes, foram 

282 codificadas de forma consensual obtendo-se uma percentagem de 15.48. No sentido de 

procurar capacidade de processamento nas frases proferidas pelos pacientes e identificar 
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alguns marcadores que nos indicassem essa mesma capacidade ou não, seria importante 

perceber a quantidade de frases e a sua percentagem de consenso. 

Com estes 15.48% de consenso descobertos, achou-se que, de alguma forma, algumas 

frases que poderiam estar apenas no consenso feito por pelo menos três elementos poderiam 

também ter conteúdo importante a ser analisado e este poderia perder-se.  

 Neste seguimento, passou-se a acrescentar também uma sequência de consenso de três 

elementos para que, além do total de frases encontradas, fossem acrescidas mais frases, com 

o intuito de que, se em alguma fase as de consenso total ficassem àquem do que se esperava, 

tivéssemos uma segunda linha de análise proporcionando assim uma maior riqueza de 

conteúdo. 

 Dito isto, a Tabela 4, apresenta a percentagem de consenso obtida, aquando de uma 

sequência de três elementos escolhida aleatoriamente (e.g. ANP), do total de expressões 

codificadas para os diferentes pacientes. 

 Assim, aos 15.48% das frases que seriam alvo de uma selecção para se proceder à sua 

análise, acrescem 6.53%, podendo estes enriquecerem a identificação de frases candidatas a 

marcadores, obtendo-se um total de 22% consensual. 

 

Tabela 4 

Apresentação da percentagem de consenso obtida por uma sequência de três elementos de equipa do total de 

expressões codificadas 

Pacientes 

 

Número de Expressões 

Iniciais 

Número de Expressões com 

consenso de três elementos da 

equipa 

Percentagem de Consenso 

(%) 

 

W 

 

1025 

 

 

71 

 

6.92 

 

Y 

 

170 

 

 

16 

 

9.41 

 

Z 

 

402 

 

 

24 

 

5.97 

 

X 

 

225 

 

 

8 

 

3.55 

 

 

Total 

 

1822 

 

119 

 

6.53 

 

Para chegar a dados suficientemente representativos, foram acrescentadas assim, às 

282 frases que obtiveram consenso de quatro elementos, frases que obtiveram consenso de 

três elementos (119). Contudo, isto fez-se apenas para uma sequência de três elementos de 
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forma exemplificativa, pelo que estas pudessem acrescentar riqueza ou “algo” a mais às 

frases obtidas no consenso total da equipa. 

Desta forma, na Tabela 5, estão expostos o número de expressões que obtiveram além 

do consenso total de equipa, o consenso de pelo menos mais três elementos da equipa. Isto 

possibilitou que de um total de 282 frases se passasse para um total de 401 frases (Anexo C), 

podendo contudo, algumas destas frases que dizem respeito ao consenso de três, serem ou 

não alvo de exploração, onde se designaram como “suplentes” (S). 

No que diz respeito por exemplo, ao paciente W, onde se tinha apenas 8 frases 

codificadas de forma consensual, relativamente à fase 5 do Meta-Modelo de 

Complementaridade Paradigmática, passaram a existir 20, pois houve um acréscimo de 12 

frases que se foram buscar ao consenso de três elementos. Também no paciente Z, com o 

acréscimo do consenso de três elementos, o número de frases aumentou, pois às 9 

inicialmente obtidas de forma consensual acrescentaram-se 2. 

 
Tabela 5 

 
Número de expressões que obtiveram o consenso total da equipa e de pelo menos três elementos na codificação. 

Nota: C4 (Consenso de quatro elementos); C3 (Consenso de três elementos) 

 Destas 401 frases (Anexo C), foram revistas pelo auditor interno e selecionadas 

juntamente com autora do estudo, as expressões ou frases que pudessem identificar mais 

explicitamente alguma mudança na percepção e discurso do paciente, revelando uma 

Categorias 

 

Paciente W Paciente Y Paciente Z Paciente X Total 

    C4         C3     C4        C3      C4          C3    C4            C3 C4 + C3 

1.Confiança, Motivação 

e Estruturação da 

Relação 

0  0 0 0 0 0 0  0 0 

2.Aumentar a 

Consciência da 

Experiência e do Self 

32 +16 27 +13 16 +18 9 +2 133 

3.Construção de Novos 

Significados Relativos à 

Experiência 

60 +22 10 +3 25 +4 14 +1 139 

4.Regulação da 

Responsabilidade 

56 +21 0  0 14 +2 11 +5 

 

109 

5.Implementação de 

Acções Reparadores 

8 +12 0  0 0 0 0  0 20 

6.Consolidação da 

Mudança 

0  0 0  0 0 0 0  0 

 

0 

7.Antecipação do 

Futuro e Prevenção de 

Recaída 

0  0 0  0 0 0 0  0 0 

 

Total 

 

156 

 

+71 

 

37 

 

+16 

 

55 

 

+24 

 

34 

 

+8 

 

401 
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capacidade de processamento, ao longo das sete fases do Meta-Modelo de 

Complementaridade Paradigmática. 

 Depois disto, apenas em algumas fases do Meta-Modelo de Complementaridade 

Paradigmática parecem ter surgido frases candidatas a marcadores, no sentido de serem 

representativas e conseguirem demonstrar alguma capacidade. Foram também identificadas 

expressões, embora em número muito reduzido, dentro das fases do modelo que 

demonstravam algum tipo de vulnerabilidade do paciente. Como se verificou desde início do 

processo de análise, a fase 1, 6 e 7 do modelo em causa estudado, são aquelas onde nenhum 

consenso total surgiu. A fase 5 foi aquela em que, embora tenha surgido algum consenso na 

sua codificação, não houve uma grande quantidade expressões a serem codificadas, e daí 

estas serem apresentadas apenas dentro da fase e não nos seus objectivos estratégicos.  

Desta forma, independentemente do paciente, são apresentadas as frases que podem 

potencialmente ser designadas de marcadores das fases 2,3,4 do modelo, que surgiram da 

codificação consensual (C4) com uma sequência de três elementos (C3) escolhida 

aleatoriamente para acréscimo.  

Relativamente à fase 2, de ampliação de consciência da experiência e do Self, parece 

haver consenso de existência de expressões que demonstrem capacidade de processamento 

face ao terapeuta com quem mantém uma relação de segurança e confiança, mostram ou 

partilham a sua vivência de acontecimentos internos ou externos (e.g. “Uma dúvida constante 

em relação às forma em que eu existo”). As frases ou expressões analisadas transmitem que 

há uma partilha de pensamentos, sentimentos, sensações, desejos ou vontades, parecendo que 

existe uma exploração e experiência do impacto que as situações têm em si (e.g. “Se as 

pessoas me vêm aqui vão pensar o quê?”), quantificam a frequência, intensidade ou duração 

de aspectos dessa mesma experiência (e.g. “Ás vezes penso nisso, se não há PS3, não há 

ninguém, foi das coisas mais intensas que senti”). As frases demonstram também que os 

pacientes fazem diferenciações nessa experiência, partilhando ambivalência ou conflito entre 

as partes da experiência do self (e.g. Vou ou não vou), e também demonstram a sua 

perspectiva acerca da relação ou comportamento dos outros com eles. Os pacientes face ao 

terapeuta, partilham também o impacto que algo tem em si, diferenciando o foco do self do 

foco dos outros (e.g. “Eu falo com PS3 mas PS3 não ouve”), partilham egodistonia face ao 

padrão do seus próprios comportamentos (e.g. “Já estou farta de fazer o que faço”). 

Traduzem as suas experiências no sentido de partilharem que atingiram o seu “limite” e 

surpresa consigo próprios e partilhando o processo de procura interna (e.g. “Eu não sabia o 

que é que queria, sabia que queria qualquer coisa diferente”). Alguns exemplos destas 
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expressões verbais foram transformados de forma mais sintética possível e são apresentadas 

na Tabela 6. 

  

Tabela 6 

Exemplos de marcadores identificados na fase 2 do Modelo de Complementaridade Paradigmática 

 Marcadores Identificados 

 2
. 

A
u

m
en

ta
r 

a
 C

o
n

sc
iê

n
ci

a
 d

a
 E

x
p

er
iê

n
ci

a
 e

 d
o

 S
el

f 

 

2.1  

Sentir curiosidade 

e interesse em 

observar as 

formas como se 

trata a si mesmo/a 

 

-Uma parte minha que sente alguma 

curiosidade 

-É estranho, não quero estar sozinha e não 

vou ter com pessoas 

-Uma dúvida constante em relação às formas 

em que eu existo 

-Ando muito entre dois pólos 

-Estou a fazer isto por mim ou pelos outros 

-É esquisito… 

-Uma parte que desagarrou a A e voltou a 

agarrar a B 

-O discurso comigo mesmo, que eu tinha 

escrito aqui, é muito giro 

-Não tenho ainda grande consciência que 

isso se passa 

-Parece que não há emoção, não expresso 

emoção com as coisas boas  

-Eu estou tão A que não consigo zangar-

me 

 

2.2  

Explorar ou 

experienciar o 

impacto que 

situações 

relevantes têm em 

si próprio/a 

-Fazer A é de tal maneira activador que 

torna impossível eu fazer B 

-O peso é tão grande que não consigo X  

-Não sou capaz de mudar a minha mente  

-Não consigo controlar a respiração 

-Aquilo foi brutal, foi muito difícil lá estar, eu 

estava sozinha  

-Já estou farta de/não tenho paciência/não 

me apetece  

- X mexe muito comigo, fico A e B 

-Irrita-me que PS3 me trate bem/fiquei 

mesmo irritada com…/Irrita-me 

profundamente 

-Eu ando chocada com as coisas que oiço 

e as que vejo 

-Foi difícil/paralisante ver a reacção dela  

-Fico cansada e já vou cansada para o que 

quer que seja 

 

2.3 

Ampliar a 

consciência das 

formas como 

ele(a) se relaciona 

com os outros e os 

outros com ele(a) 

 

-Não consigo fazer X com ele, somos tão 

diferentes 

-Os outros não fazem X comigo  

-Eu falo com PS3 mas PS3 não me ouve 

-Não tenho a reacção que os outros esperam 

-PS3 liga-me sempre antes de eu lhe ligar e 

depois diz que eu não ligo 

-Quase que me empurravam para ir para a 

direita 

-Não consigo falar face a X, PS2 também 

não fala 

-Eu não reajo, parece que morre aqui 

qualquer coisa, eu não consigo expressar 

-PS3 uma parede de gelo à minha frente  

-Ele não ata nem desata 

-Está sempre a cobrar-me alguma coisa 

 

2.4 

Traduzir 

experiências 

problemáticas nos 

seus elementos 

(e.g. cognição, 

emoção, 

comportamento) 

-Voltei a sentir A e X como se   

-A minha cabeça não pára 

-Muitos sentimentos e muita confusão 

-Sinto-me/Ali sinto-me … 

-O emoção A cá dentro é maior do que -

alguma vez senti 

-Às vezes penso nisto, B, foi das coisas mais 

intensas que senti 

-Sinto emoção A por não ter feito nada -

Sinto que falta qualquer coisa ali 

-Eu odeio fazer X 

-Eu não sabia o que queria, sabia que 

queria algo diferente 

-Não tenho disponibilidade mental, não 

tenho espaço 

-Nunca há aquela sensação de… 

 

 

2.5 

Tomar 

consciência de 

partes ou 

necessidades de si 

próprio/a em 

conflito 

-A situação X aliviou-me mas assustou-me 

-Por um lado é A por outro B 

-Uma parte de mim A … e a outra diz que B 

-Há uma parte de mim que quer estar A e 

outra que impele para X 

-Existe a parte X e a parte Y  

-Vou (fazer X) ou não? 

-Queria ir da maneira X mas não consigo  

- Quero mas 

-Por um lado X por …, por outro sei que 

…. 

-Eu consigo, mas sinto-me X (S) 

-O que me chateia é que eu gosto de estar 

com PS3 (S) 

Nota: PS1 (cuidador A); PS2 (cuidador B); PS3 (pessoa significativa que não cuidadores); A, B e X 

(comportamentos internos ou externos); (S) expressões suplentes usadas do consenso de três elementos. 
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No pólo oposto, na fase 2, foram também encontradas algumas expressões que 

possam demonstrar alguma vulnerabilidade, onde os pacientes parecem ter alguma 

vulnerabilidade em simbolizar a sua experiência, tendo dificuldade em colocá-las por 

palavras. Assim, algumas frases que demonstram este tipo de vulnerabilidade foram 

encontradas consensualmente como: “nem sei bem o que sinto”, “não sei, não sei, não sei”, 

“o que baralha é não saber o que dizer, ou pôr as coisas em palavras”, “ainda bem que pões 

por palavras aquilo que eu sinto e não consigo dizer”. 

  

 Na fase 3, construção de novos significados relativos à experiência do self, parece ter 

havido consenso de expressões que os pacientes proferiram no sentido de partilharem padrões 

existentes nos seus modos de funcionamento (e.g “Eu normalmente funciono assim”), onde 

partilham também os seus processos que possam dificultar a sua consciência da experiência 

(e.g. “Quando me X, ou bloqueio porque não sei o que querem ouvir, ou invento porque não 

sou capaz de dizer a verdade”). Os pacientes parecem também capazes de construir novos 

significados (e.g. “Hoje em dia pensar em nada e não fazer nada já não me satisfaz”), 

formulando novas ligações e explicações plausíveis para as suas atitudes e comportamentos 

(e.g. “Começo a pôr em causa X, talvez porque...”). Demonstram igualmente a sua 

compreensão do que procuram alcançar quando agem de formas que acabam por lhes criar 

algumas dificuldades (e.g. “Tenho noção das minhas oscilações e do que isso acarreta”), 

transmitindo ao terapeuta alguma capacidade de perceberem as suas experiências 

problemáticas à luz das circunstâncias do passado ou presente (e.g. “Aqueles que foram 

modelos deixaram de o ser”). 

 Mais exemplos estão apresentados na Tabela 7, de forma sintética, de acordo com cada 

objectivo estratégico correspondente. 
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Tabela 7 

Exemplos de marcadores identificados na fase 3 do Modelo de Complementaridade Paradigmática 

  Marcadores Identificados 

3
. 
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o
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o
 d

e 
N

o
v

o
s 
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a

d
o

s 
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a
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v

o
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à
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x
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n
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a
 d

o
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f 

 

 

1.  
Identificar 

padrões 

existentes nos 

seus modos 

habituais de 

funcionamento 

-Eu normalmente funciono assim 

-Sempre fui muito X e muito Y  

-Isso eu não X porque acho que foi isso que 

eu fiz a vida toda 

-A visão é sempre negativista 

-Eu ponho sempre muito peso nas coisas 

- Sempre fiz a minha X sem que PS3 

soubessem, até quando uma X acabava a 

culpa era minha  

-Estou a ter cada vez mais X dos meus ciclos  

(S) 

-Isto está por resolver e mais uma vez eu não 

X nada para que isso aconteça 

-Agora ocorre-me uma coisa, há aqui um 

padrão 

-Nunca me diverti com X 

-O X do meu PS2 está tão arreigado que já 

não o consigo ver como não meu  

 

 

 

2. 

Superar os 

processos que 

dificultam a 

consciência da 

experiência e a 

construção de 

significados 

reparadores 

 

-Há coisas que nunca X aqui e que eu 

agora acho que são óbvias   

-Eu agora percebo que não tem a ver com 

o A, tem a ver com esse peso  

-Hoje em dia pensar em nada e não fazer 

nada já não me satisfaz 

-Preciso de uma espécie de barriga de 

aluguer para poder vir a sentir o valor 

-Não me X de ser deixada mas de deixar 

-Percebi que o limiar da sanidade e da 

insanidade é tão frágil (S) 

 

-Há gente que não consegue viver de outra 

maneira, mas eu começo a sentir que preciso 

de espaço para mim 

-O que é que eu ainda preciso para fazer X? 

-Quando me X, ou bloqueio porque não sei o 

que querem ouvir, ou invento porque não sou 

capaz de dizer a verdade 

-Até pensei que podia X… mas não X; a 

mesma merda de sempre, medo que PS1 

amue 

 -Tenho memórias de quando me sentia X na 

adolescência, é isso que quero recuperar 

 

3.  

Formular novas 

ligações ou 

explicações 

plausíveis para 

as suas atitudes 

ou 

comportamento 

problemáticos 

 

-As minhas necessidades estão 

desajustadas do meu estilo de vida 

-Agora estou em alta mas basta acontecer 

X e inicio um ciclo em baixa  

-É tipo uma mola, quanto mais para trás, 

mais sou lançado para a frente  

-Eu tenho muita dificuldade em X, nem 

faço Z, nem Y, fico à mercê da vontade de 

PS3 

-Fiquei no vazio, agora tenho noção que 

não estou em lado nenhum 

-Eu não consigo X porque não estou ali 

(presente) 

-Porque tem o envolvimento do PS1  

-Porque não sei para onde é que vou e de 

onde venho  

-A partir do momento em que PS1, X, deixou 

de ser Z e passou a Y  

 -Nunca tinha pensado nisto desta maneira, 

eu percebi perfeitamente 

-Não ter alternativa é diferente de…  

 

 

4. 

Compreender o 

que procura 

alcançar quando 

age de formas 

que acabam por 

lhe criar 

dificuldades 

 

-Venho puxar aquilo que no PS1 eu nunca 

encontro, o apoio sem condições 

-Sinto que X pode minar algumas coisas 

mas também me serve como suporte. 

-Sei que reduzo X para validar a minha A 

-Tenho noção das minhas oscilações e do 

que isso acarreta 

-Não sei se o que eu procuro não é A. 

-É um adiar, um não ter que decidir nada 

na altura (S) 

-Preocupa-me que X seja uma desculpa e 

uma fuga para o isolamento 

-Acabo por fazer o que o outro quer para 

rapidamente acabar e ir-me embora 

-Se eu me libertar passam a ver-me como 

uma coisa horrível 

-Ele assusta-me, sabes !?… 

-Estas X são para chamar a atenção de 

alguém; eu já dei todos os sinais…(S) 

 

5. 

Perceber as suas 

experiências 

problemáticas à 

luz das 

circunstâncias 

do passado ou do 

presente 

 

-Quando PS1 chegava, PS2 abandonava-

me  

-Senti-me como há uns anos atrás, não 

fazer X para estar com PS1 

-PS1, toda a minha vida, sempre foi a 

minha referência PS1 e PS2 

deixaram-me fazer X mas não me deram 

suporte 

-Isto que eu estava a dizer é o que a PS1 

sempre fez, eu é que não via isso  

-Aqueles que foram modelos deixaram de o 

ser  

-Eu retraía-me porque achava que tinha 

que ser o que PS1 queria que eu fosse (no 

passado)  

-Eu acho que sozinho sempre estive…O que 

fica destas conclusões todas é que não tenho 

grande PS1 nem grande PS2  

-O que dizia ou fazia tinha que estar certo 

-Quando era pequena, sempre que acontecia 

A acontecia também B. E no meio disso eu 

acabava por fazer X (igual a hoje) 

-O que está presente é a minha auto-crítica 

constante e que eu sou sempre responsável 

(S) 

-Parece-me que se conseguisse haver uma 

certa X, as coisas poderiam melhorar (S) 

Nota: PS1 (cuidador A); PS2 (cuidador B); PS3 (pessoa significativa que não cuidadores); A, B e X 

(comportamentos internos ou externos); (S) expressões suplentes usadas do consenso de três elementos. 
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Relativamente ao que se refere a expressões que possam demonstrar vulnerabilidades 

de processamento das suas experiências, foram detectadas algumas, como: “não tenho hábito 

de elogiar, não percebo porquê”, “sinto-me sempre A quando focam alguma coisa X 

positiva”, “não me lembro da presença PS3, então porque continua aqui o fantasma? Não 

percebo”, “evito fazer X não sei muito bem porquê”, “ainda não consegui perceber porque é 

que não me X, acho que tenho medo disso”, “eu culpo um bocado PS3 por não conseguir 

abraçar um projecto destas dimensões”, “eu gostava de saber que hipóteses é que podem 

ser”. No geral, estas expressões parecem demonstrar que os pacientes possam ter alguma 

dificuldade em compreender exactamente o porquê de algumas atitudes, comportamentos ou 

sentimentos, sendo que demonstram ter consciência de que “há algo mais” e expressam-no 

mas sem entender muito bem a sua razão. 

 Na Tabela 8, estão apresentados alguns exemplos sintéticos de expressões que 

demonstram capacidade de processamento da fase 4, regulação da responsabilidade, do 

modelo estudado. No geral, parece haver consenso que as expressões indiquem partilha 

relativamente à responsabilidade que o paciente tem por cuidar de si.  

Assim, os pacientes transmitem a experiencia de mobilizar recursos internos ou 

externos no sentido de começarem a cuidar de si (e.g. “Parei e fiz devagarinho, separei”). 

Existem expressões que demonstram o assumir o compromisso por respeitar e validar o que 

necessitam, independentemente de corresponderem ou não às expectativas dos outros (e.g. 

“Dou enquanto escolha e não como obrigação”). Nesta fase 4 os pacientes parecem 

expressar uma evolução, partilhando de que forma se sentem responsáveis pelas suas 

escolhas (e.g. “Se as coisas se estão a arrastar a responsabilidade é minha”) e partilhando 

consequentemente como acham que podem estar a dificultar o seu próprio processo (e.g. “E 

muitas coisas sou eu que promovo”). No geral há também a expressão pelos pacientes de 

explicar a forma como estes podem estar a proporcionar ou dificultar a satisfação das suas 

próprias necessidades (e.g. “Eu preciso de outras coisas, eu quero outras coisas”). 

 Relativamente a indicadores de vulnerabilidade na fase 4, parece que das expressões 

proferidas pelos pacientes nenhuma foi consensualmente indicada como tal. 
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Tabela 8 

Exemplos de marcadores identificados na fase 4 do Modelo de Complementaridade Paradigmática 

 Marcadores Identificados 

4
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1.  

Assumir 

responsabilidade 

por cuidar de si, 

experimentando 

mobilizar 

recursos internos 

ou externos nesse 

sentido 
 

-Para me A, eu tenho de sair daquele 

ambiente  

-Eu acho que era importante para mim um 

X radical 

-Comecei a ir em busca de X as 

necessidades básicas  

-Estou a fazer coisas para ser um adulto 

responsável, como PS3 

-Estou com A, com B, mas estou disposto a 

mudar 

-Há vida aqui, há a procura, o descobrir, 

o redescobrir, o desejar a vida, que não 

havia  

-Permiti-me viver períodos de inutilidade 

e gostei da sensação 

-Apetece-me muito fazer as coisas que eu 

gosto, acima de tudo 

-Eu fiquei contente comigo por não ter 

tentado fazer as duas coisas 

-Fiz o melhor que podia e que sabia 

-Parei e fiz devagarinho, separei 
 

2. 

Assumir o 

compromisso por 

respeitar e 

validar as suas 

necessidades, 

quer elas 

correspondam, 

ou não, às 

expectativas dos 

outros 

-Não senti peso nenhum na maneira como 

lidei com PS1 

-É aquela coisa do 50/50, eu sou tão 

responsável quanto eles 

-Quero que PS1 me veja como eu sou, a 

trilhar o meu caminho e não o que ele 

idealizou 

-PS2 vai fazer tudo para poder exercer esse 

poder sobre mim, a minha dependência dela 

-Quero poder estar um tempo 100% livre de 

influências, sem qualquer contacto com PS1 

-Quero fazer as coisas para mim e não para 

PS1, quero uma desvinculação 

 

-A permissão de poder X sem que isso seja 

um problema 

-Ligo porque quero, e não enquanto 

obrigação 

-Não tenho que dar um X a uma pessoa 

que não quero 

-Dou enquanto escolha e não como 

obrigação 

-Se não me apetecer, quero poder dizer-

lhe que não me apetece 

-Não quero entrar numa A porque o outro 

quer 

 

3. 

Reconhecer que 

só ele/a é o agente 

activo das suas 

próprias escolhas 

 

-Já não é suficiente X, fui A e escolhi aquilo 

(A) 

-Estou numa fase de grandes escolhas e 

decisões 

-É que não foi construído por outros, fui eu 

que construí, com ajuda, mas fui eu 

-É a primeira vez que faço uma escolha, que 

construo de mim para mim 

-A gestão é minha  

 

-Eu sei o que quero 

-Posso até não fazer nada, mas já é uma 

escolha 

-Tenho de começar a respeitar mais as 

minhas escolhas 

-Como se agora tivesse bagagem para 

decidir 

-Eu escolho que PS3 não me deixe 

-Só tenho uma vida, não estou a vivê-la e 

quero vivê-la (S) 

 

4.  

Compreender 

quando e como é 

que ele(a) 

próprio(a) 

contribui para as 

suas dificuldades 

habituais 

 

-Eu agora tenho capacidade para ver as 

coisas de outro prisma 

-É preciso partir para a acção, que eu ainda 

não consigo 

-Se as coisas se estão a arrastar a 

responsabilidade é minha 

-Eu não quero ficar preso àquela A, eu 

quero ser X 

-Sou eu próprio que me descredibilizo 

-Eu não posso estar à espera que PS1 faça 

isso 

-Agora já respeito X em mim, antes X e a 

minha auto-crítica aumentava 

-Agora é difícil constatar que estou 

verdadeiramente sozinho. 

-Ando a tentar libertar-me do peso que eu 

próprio criei 

-Eu ali sinto que não estou a fazer nada 

por mim, a realizar-me, a respeitar-me 

-E muitas coisas sou eu que promovo 

-Pode ter sido só PS3 (ria) mas acho que 

também fui eu 

 

5.  

Perceber que é 

ele/a que pode 

promover ou 

dificultar a 

satisfação das 

suas necessidades 

-Começo a ter algumas certezas sobre como 

quero viver e isso motiva-me 

-Saí daquele ambiente porque me senti 

muito magoado 

-Uma das soluções que encontrei foi deixar 

cair alguns e fazer X mais criteriosas 

-Parte da solução passará por haver uma 

X(de mim para mim)? 

-O que é que eu preciso de fazer? 

-Aquilo já não me chega 

-Eu preciso de outras coisas, eu quero 

outras coisas 

-Quero reconhecer-me e ser reconhecido 

-Decidi que não quero dar-me com que 

nada tem a ver comigo 

-O que eu quero é ser completamente dono 

do meu caos. 

-Acho que tenho mais consciência de X e 

não estou para Y (S) 

Nota: PS1 (cuidador A); PS2 (cuidador B); PS3 (pessoa significativa que não cuidadores); A, B e X 

(comportamentos internos ou externos); (S) expressões suplentes usadas do consenso de três elementos. 
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 Como foi dito anteriormente, na fase 5 (Implementações de acções reparadoras) foram 

encontradas também algumas expressões que eram demonstrativas de alguma capacidade de 

processamento dos pacientes. Contudo por ter sido consensualmente identificadas um menor 

número de expressões estas não foram apresentadas por objectivos estratégicos 

 

Tabela 9 

Exemplos de marcadores identificados na fase 5 do Modelo de Complementaridade Paradigmática 

 Marcadores Identificados 

 

 

 

 
5.  

Implementação de 

Acções Reparadoras 
 

 

-Antes sabia que tinha de mudar mas não 

sabia o quê, agora já tenho uma orientação  

-X permite-me colocar as mudanças em 

prática ao longo da semana  

-Agora saio normal, perfeitamente ajustado ao 

momento  

-Faço o que me apetece… é algo muito 

recente 

-Que se dane. Não vou e não vou sofrer. Eu 

não fui e foi tranquilíssimo 

-Estou-me a respeitar cada vez mais (S) 

-Há coisas que comecei a fazer e agora já me 

dão algum gozo (S) 

-Sinto-me livre, pela primeira vez estou a 

sentir-me como peixe dentro de água (S)  

 

-Já consigo não dizer coisas (não me 

comprometer), não dar respostas (S)Eu já fui 

assim e consegui libertar-me disso (S)  

-Já não há aquela obrigação de ser feito ali 

naquele momento. Agora há organização. (S)  

-Já não há aquela expectativa de ter que fazer 

tudo na perfeição. (S)  

-Tenho aquela confiança de conseguir actuar 

em conformidade e não antecipar 

ansiosamente (S)  

-A maneira como falei com PS3 e PS4 é muito 

diferente do passado, significa que há aqui 

muita coisa bem estruturada (S)  
 

Nota: PS1 (cuidador A); PS2 (cuidador B); PS3 (pessoa significativa que não cuidadores); A, B e X (comportamentos 

internos ou externos); (S) expressões suplentes usadas do consenso de três elementos. 

 

 Na Tabela 9 consegue-se ter acesso a frases muito representativas de implementação 

de acções mais reparadoras por parte dos pacientes, sendo que estes conseguem mostrar mais 

consciência acerca dos seus problemas e pela decisão de mudar. Transmitem também 

sentimentos e pensamentos que demonstram a capacidade de escolher estilos de vida que 

proporcionam viver a vida no presente e promover o seu desenvolvimento pessoal (e.g. 

“Antes sabia que tinha de mudar mas não sabia o quê, agora já tenho uma orientação”). 

 No pólo de expressões que expressam vulnerabilidades da fase 5 não surgiram 

achados consensuais. 

 Todos estes resultados serão discutidos no capítulo seguinte.  
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V. Discussão e Conclusão 

Como foi dito ao longo da presente investigação, o objectivo do presente estudo seria 

de alguma forma impulsionar e abrir uma frente de investigação, relativamente ao estudo de 

marcadores para um modelo baseado nos objectivos estratégicos do terapeuta, tendo por base 

uma sequência temporal de objectivos estratégicos, mais concretamente o componente 

sequencial de sete fases do Meta-Modelo de Complementaridade Paradigmática. 

Neste mesmo sentido, outras investigações já haviam sido realizadas para estudar, 

procurar ou confirmar, a existência de uma diferenciação e movimentos de processos de 

mudança do paciente, relacionados com estratégias gerais, ao longo do processo terapêutico 

(e.g. Ferreira, 2009; Conceição 2005; 2010).  

Contudo, analisar e codificar “segmentos” da terapia, como frases ou expressões 

proferidas pelos próprios pacientes ao longo do processo terapêutico, na tentativa de 

descobrir e estudar marcadores que pudessem demonstrar uma capacidade de processamento 

estrutural de forma sequencial (fase-a-fase) foi uma abordagem nunca explorada com base 

numa análise qualitativa consensual (Hill, 2012), nem tão pouco para quatro pacientes 

diferentes. Pretendeu-se assim, dar uma nova perspectiva, tentando perceber pelas frases 

proferidas pelos pacientes, como é estas podem ser demonstrativas da sua capacidade de 

processamento nos diferentes momentos da terapia. 

Esta compreensão, por parte do terapeuta, da forma como os pacientes processam a 

informação, e a possibilidade de ancorar essa compreensão e descodificação em marcadores 

específicos, poderá proporcionar um aumento de responsividade terapêutica. 

 Ao longo da presente investigação, foram realçados estudos realizados que tiveram 

como objectivo a identificação diversos tipos marcadores que pudessem ser úteis para 

compreender melhor a experiência do paciente, e por sua vez proporcionar uma 

conceptualização de caso mais ancorada a um mapeamento de momento-a-momento 

(Greenberg, 1983; Safran & Murran, 1995; Stiles et. al., 1990;1991). Estes modelos 

sequenciais demonstram a possibilidade de promover mudanças de caracter emocional, 

cognitivo e comportamental numa dimensão temporal momento-a-momento, mudanças essas, 

ou ausência delas que já podem ser percebidas por expressões preferidas ou observáveis dos 

pacientes. Estes marcadores permitem uma maior responsividade do terapeuta nesta escala 

temporal, informando as tomadas de decisão clinica e levando ao surgimento de “micro-

resultados”, momento-a-momento. 
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 Neste sentido, era objectivo do presente projecto, investigar estas “micro-mudanças” 

ou “micro-processos” de mudança com uma grelha de análise específica de uma dimensão 

temporal maior, uma escala temporal fase-a-fase. 

 O facto de se dar a conhecer ou pelo menos de se tentar desvendar alguns tipos de 

marcadores mais característicos da capacidade de processamento relacionada com estratégias 

gerais de cada fase do componente sequencial de fases do Meta-Modelo de 

Complementaridade Paradigmática, poderá fazer com que os terapeutas atendam de forma 

mais clara às necessidades do paciente ao longo do processo terapêutico.  

Dito isto, foi com um carácter exploratório que a presente investigação se dedicou à 

tentativa de identificação de marcadores de capacidade estrutural de processamento de 

informação, pois crê-se que constitui um domínio significativo na prática e teoria da 

intervenção psicológica. Segundo Greendberg (1993) o conceito de marcadores é designado 

como parte estratégica que descreve e entende os mecanismos de mudança em psicoterapia. 

Estes podem ser vistos também como indicadores da experiência do paciente, no 

envolvimento de esquemas disfuncionais, indicando a leitura que o próprio paciente pode 

revelar acerca da sua experiência pessoal (Elliot et al., 2003). Em casos de intervenção com 

pacientes com perturbações de personalidade boderline, onde a intervenção pode ser 

realizada pela terapia focada na emoção, pelas características específicas destes pacientes, o 

facto de se atender a uma tendência das flutuações de estádios do self, que ocorrem ao longo 

do processo, poderá levar a mudanças no processo interpessoal do paciente (Pos & 

Greenberg, 2012). Neste sentido, se estes estádios do self, poderem ser identificados a um 

nível mais “macro” por marcadores, que dessem sentido às “micro-mudanças” que pudessem 

eventualmente surgir, estas poderiam eventualmente ser melhor assimiladas e mais 

consolidadas pelos pacientes durante todo o acompanhamento. 

O facto de os próprios proponentes dos modelos de momento-a-momento 

reconhecerem a necessidade de fazer adaptações na sua forma habitual de trabalharem, 

sobretudo com pacientes com problemas de maior severidade e complexidade em que a 

terapia tende a ser mais longa, sugere que se contemple possibilidade de identificação de 

marcadores num eixo fase-a-fase para complementar o eixo momento-a-momento da tomada 

de decisão clinica.  

 Assim, este estudo baseou-se na potencialidade do componente sequencial de setes 

fases do Meta-modelo de Complementaridade Paradigmática, usando-o como ferramenta de 

análise das frases proferidas por quatro pacientes com processos de longo e médio prazo em 

psicoterapia, como já foi detalhado no capítulo da metodologia.  
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Pelo consenso da equipa de investigação chegou-se à identificação de alguns 

marcadores apenas nas fases 2, 3, 4 e 5 tais como propostas pelo componente sequencial de 

fases do Meta-Modelo de Complementaridade Paradigmática. No que se refere às frases 

finais, após revisão do auditor interno juntamente com a autora da presente investigação, 

desvendaram-se algumas expressões como potenciais marcadores, por demonstrarem alguma 

capacidade de processamento ou alguma vulnerabilidade do mesmo. Esta identificação, tendo 

sido possível, constitui por si só mais uma evidência que corrobora a progressão faseada do 

processo no Modelo de Complementaridade Paradigmática, ainda que não houvesse material 

disponível que permitisse esta evidência para todas as fases. 

Assim relembrando a questão de investigação do presente estudo: Até que ponto, com 

base numa análise qualitativa consensual intensiva das expressões proferidas por 4 

pacientes nas suas sessões de terapia de longo curso, poderão ser identificados marcadores 

estruturais de capacidade de processamento específicos da fase de desenvolvimento ou 

mudança em que se encontram?, pode afirmar-se que de certa forma existem marcadores 

suficientemente diferenciados e claros e simples, característicos de determinadas fases do 

modelo estudado. 

Este processo de análise exploratório e gradual levou-nos a um agrupamento de 

marcadores por cada fase, conseguindo-se igualmente atribuir para os diferentes objectivos 

estratégicos específicos alguns marcadores mais representativos dos mesmos.  

Foram identificados marcadores de capacidade estrutural, ou seja, aqueles que 

permitiam entender que os pacientes de alguma forma conseguiam processar de uma maneira 

mais característica, por exemplo, a vivência de acontecimentos internos ou externos, que 

demonstrassem a capacidade de construir novos significados relativos à experiência do self, 

capacidade de assumir a responsabilidade pelas suas escolhas ou conseguissem implementar 

as acções reparadoras. No que se refere a marcadores que indicassem algum tipo de 

vulnerabilidades foram detectados alguns muito característicos da fase 2, onde a maior 

vulnerabilidade detectada, pelas expressões proferidas, era a incapacidade de simbolizar ou 

pôr por palavras o que sentiam ou o que queriam ou pensavam (e.g. “não sei; nem sei bem o 

que sinto”). Alguns marcadores na fase 3 foram também encontrados, onde demonstravam 

alguma consciência já dos seus problemas, sem fazer contudo grandes ligações ou criação de 

significados concretos (e.g. “não tenho hábito de elogiar não sei porquê; eu gostava de saber 

que hipóteses é que podem ser”). Pelo facto de se terem encontrado um reduzido número 

destes marcadores de vulnerabilidade, e apenas nestas duas fases, não se pode retirar 

conclusões acerca da sua evolução ou diferença nas restantes fases do modelo. Refira-se 
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também que a recolha original destas expressões que vieram a ser a amostra do presente 

estudo terão sido recolhidas com a instrução mais direcionada para o lado da capacidade. 

Pelos resultados obtidos na fase 2 existem alguns marcadores que nos indicam a busca 

insaciante, por parte do paciente, em perceber o que se está a passar com ele, sendo que 

demonstram a dúvida, não certeza do que se passa, expressão de sentimentos, atitudes e 

comportamentos, consciência dos seus conflitos intrapessoais, com o aparecimento de 

marcadores como: “dúvida constante…”, “ponho-me a pensar na vida”; “Não percebo o 

quê…”, “uma parte de mim diz que é um A outra diz que ainda há X”.  

Esta experiência altera-se na fase 3, passando a haver marcadores que nos indicam 

que o paciente consegue ter capacidade para construir novos significados, começando a 

formular novas ligações para os seus próprios comportamentos ou atitudes, onde os 

marcadores indicam aqui uma mudança, como em algumas expressões: “…já não me 

satisfaz”, “eu não X porque não estou ali (presente)”.  

Na fase 4, os marcadores indicam uma capacidade de regulação por parte dos 

pacientes, e uma maior percepção acerca de como é que poderão seguir um caminho mais 

satisfatório, ou como poderão conseguir trilhar caminhos que não proporcionem dificuldade 

na sua experiência, algumas frases exemplificativas: “Ligo porque quero, e não enquanto 

obrigação” e “eu sei o que quero”. 

Assim, no geral, pode afirmar-se que os resultados obtidos parecem transmitir alguma 

diferenciação ao longo das 3 fases do modelo estudado. 

Ao contrário do que surge em modelos estudados por Greenberg e colaboradores 

(1993) onde foram também identificados marcadores de tarefa no sentido promover 

intervenções especificas para as diferentes dificuldades que o paciente possa demonstrar na 

terapia, na presente investigação não se tentou identificar marcadores no sentido de “achar” 

uma técnica especifica a ser usada, mas no sentido de informar o conjunto de estratégias a ser 

prosseguidas de acordo com a sequência de fases do Meta-Modelo de Complementaridade 

Paradigmática.  

Esta procura de marcadores também foi feita de forma a não ter nenhum “tema” 

ancorado na sequência, ao contrário de estudos realizados por Stiles (1990), pois o que se 

pretendia essencialmente era perceber de que forma estes marcadores se podem também 

tornar transversais a vários temas ao longo de uma sequência de fases, dentro do próprio 

paciente e entre pacientes. 
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 Com esta descoberta, crê-se que o que foi feito noutros estudos a nível de estados do 

self (momento-a-momento) poderá ser possível agora fazer a um nível de estádios do self 

(fase-a-fase) que se encontram em desenvolvimento pelo paciente. 

Com o resultado desta identificação e diferenciação dos marcadores, espera-se 

proporcionar aos terapeutas uma melhor percepção acerca da variedade de marcadores que 

podem existir nos diferentes níveis de processamento da experiência por parte do paciente, 

acrescentando isto à conceptualização feita no processo de momento-a-momento. Para a 

prática clínica esta identificação pode fazer com que os terapeutas além de tomar decisões na 

sessão, no momento-a-momento (Honos-Webb & Stiles, 2002), possam também estar mais 

atentos aos processos de mudança numa dimensão temporal maior, informados da existência 

destes marcadores, para promover e planear intervenções mais responsivas para um maior 

número de pacientes com características mais diversificadas e complexas. 

Esta investigação, tal como muitas outras, apresenta algumas limitações e também 

potencialidades. No que toca a um nível metodológico, pode ser vista como uma grande 

limitação o uso de material recolhido num estudo anterior (Conceição, 2010), podendo 

perder-se alguma perspectiva ou contexto dos dados em questão, no entanto, considerando o 

que se pretendia estudar, foi um recurso que se tornou vantajoso pela poupança de recursos e 

pelos limites temporais necessários para a conclusão do estudo. Para além disso a 

descontextualização dos dados bem como o facto de os codificadores não serem os mesmos 

do outro estudo é considerado um ponto forte. 

Sendo este estudo essencialmente exploratório, as conclusões e inferências podem se 

ter tornado muito subjectivas, perdendo-se alguma objectividade que seria necessária para se 

conseguir caracterizar mais especificamente os marcadores encontrados. Contudo, o facto de 

na equipa de investigação existir um investigador como auditor interno serviu também para 

tentar colmatar esta limitação. O vasto número de dados associados à metodologia escolhida 

vem por sua vez dar conta de entidades suficientemente objectivas para terem sido capturadas 

a quatro mentes independentes. 

Por sua vez, o facto de o auditor interno escolhido ser um elemento que participou no 

processo de codificação e na análise dos dados, tendo sido também o terapeuta dos pacientes 

em estudo, pode ser visto tanto como uma limitação como uma potencialidade. Como 

limitação o facto de ter sido terapeuta dos pacientes, poderia ter efeitos no processo de 

cotação nas diferentes fases e também no processo de análise dos dados finais, por alusão aos 

processos conhecidos, não sendo um elemento tão neutro como o que se desejaria. Se a 

presença de três outros codificadores independentes e mais neutros já equilibra esta limitação, 
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o facto de o auditor interno escolhido ser um elemento que participou no processo de 

codificação e na análise dos dados, tendo sido também o terapeuta dos pacientes em estudo, 

pode ser visto como uma potencialidade visto que, proporcionou uma análise e revisão mais 

fundamentada da análise dos dados, conseguindo mais directamente perceber os ganhos 

terapêuticos e mais facilidade na codificação das frases nas fases específicas, sendo que este 

tem também, por base, um trabalho clinico baseado no modelo em causa.   

Será importante considerar em estudos futuros a escolha de um auditor interno e 

externo, visto que segundo Hill (2012), pode ser uma mais-valia para evitar enviesamentos e 

ter um conjunto de dados mais válidos. No entanto é relevante relembrar que, todo o processo 

de codificação das frases nas fases do modelo, no presente estudo, foi feita de forma 

independente, de forma a evitar o “efeito-grupo” que pudesse influenciar a decisão de 

codificação. 

O facto de se ter apostado no trabalho em equipa na presente investigação pode ser 

visto como uma potencialidade, pois o facto de existir diversos pontos de vista e diferentes 

reflexões acerca do tema e do Modelo de Complementaridade Paradigmática conhecido, pode 

ter proporcionado dados mais válidos, e abrangentes pelo consenso obtido, do que apenas o 

uso de apenas um investigador ao longo de todo o processo de análise de dados. 

Em estudos futuros, poderia ser benéfico um maior número de pacientes para que 

resultassem mais dados demonstrativos do que se pretendia estudar, podendo ser este facto 

ser apontado como uma limitação. O facto de em investigações futuras examinar-se 

exaustivamente cada marcador, formulando, eventualmente, um conjunto de marcadores 

específicos para determinada fase do processo psicoterapêutico poderá ser algo útil para 

alargar este tipo de investigação (Lani, 2003). 

Para aumentar a consistência dos resultados em investigações futuras poderá ser feito 

um trabalho mais descritivo acerca de cada marcador, usando a mesma base trabalho em 

equipa, usando medidas clinicamente mais sofisticadas, contribuindo para o aumento da sua 

validade. 

Resumindo, sendo os processos de mudança uma área tão abrangente e complexa, e 

pelo estudo se focar em material muito “micro” que nos dá acesso a essa experiência, este 

tipo de investigação merece considerações metodológicas muito cuidadas para investigações 

futuras. 

Este estudo serviu também de treino e aprendizagem do modelo em causa, para todos 

os elementos da equipa, inclusive a autora do estudo. Acredita-se, assim, que este tipo de 

investigação poderá ser útil no que se refere ao treino da prática clínica dos terapeutas, 
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podendo ser utilizado como material de treino, no sentido de ensinar e dar a conhecer alguns 

marcadores específicos de cada fase, tanto em contexto de prática ou supervisão clínica. 

Contribuindo para o desenvolvimento de métodos inovadores de treino que fazem uso da 

riqueza de investigações disponíveis acerca do processo de uma “boa” psicoterapia. (Pascual-

Leone & Andreescu, 2001) 
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ANEXO A 

Componente 7 fases do MetaModelo de 

Complementaridade Paradigmática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Árvore de Categorias retirada do Software Nvivo9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Lista de frases finais analisadas nas sete fases do 

Meta-Modelo de Complementaridade 

Paradigmática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fase 1. Confiança, Motivação e Estruturação da Relação – 0 expressões  

Fase 2. Aumentar a Consciência da Experiência e do Self 

1. A situação com o pai aliviou-me mas assustou-me  

2. A minha cabeça não pára 

3. Olho para mim e apetece-me maltratar-me 

4. Por um lado é um alívio ter aguentado uma semana de trabalho, por outro é um vazio  

5. Muitos sentimentos e muita confusão  

6. Alguma parte do X que sente alguma curiosidade  

7. Eu não sou capaz de mudar a minha mente  

8. Eu não consigo falar naturalmente com o X, somos tão diferentes 

9. Uma parte de mim quer aproveitar o dia e a outra diz que não  

10. Há uma parte de mim que anda com força à procura de casa mas há outra parte que está muito 

assustada 

11. Beber café com a minha ex namorada é activador e é impossível eu dormir  

12. Se eu pudesse não era deixar para amanhã o que podia fazer hoje, era para nunca  

13. Pesa mais nesta altura porque muita coisa não está bem  

14. Ali sinto-me um bocado isolado  

15. A ansiedade está quase sempre a 75%  

16. Não consigo controlar a respiração  

17. Pelo menos [sinto aqui conflito] entre o X encontrado e o desencontrado, de alguma forma  

18. Existe o X da semana X e o X da semana Y  

19. Pouco ou nada me dá prazer  

20. Vivo com uma ansiedade total  

21. Sinto vergonha por não ter feito nada durante um mês para saber do meu pai  

22. O peso é tão grande que não consigo reagir  

23. É estranho, não quero estar sozinha e não vou ter com pessoas  

24. Eu sou péssima, não tenho jeitinho nenhum 

25. Não sei, não sei, não sei  

26. “ok isso é bom, mas” 

27. Irrita-me aceitar o convite [depois de tanta ambivalência dele]  

28. O desespero cá dentro é maior do que alguma vez senti…  

29. Aquele congresso foi brutal, foi muito difícil lá estar, eu estava sozinha  

30. Uma dúvida constante em relação às formas em que eu existo. 

31. Vou almoçar com eles ou não, auto-crítica – almoço – aceitam ou não 

32. Vou ou não - casa 

33. Se as pessoas me vêm aqui vão pensar o quê? 

34. Às vezes penso nisso, se não há o X, não há ninguém, foi das coisas mais intensas que senti 

35. Ando muito entre dois pólos 

36. Os outros não pegam 

37. Fico irritada pensar que ele está na boa, porque me chateia estar nesta sensação  

38. Chego ao final do dia e sinto que falta qualquer coisa ali  

39. Caixinha: estou a fazer isto por mim ou pelos outros? 

40. Eu falo com ele mas ele não me ouve 

41. Sinceramente, não tenho paciência para aturar isto. Sinceramente não o consigo aturar mais. 

42. Já estou farta de fazer o que faço 

43. O que baralha é não saber o que dizer, ou pôr as coisas em palavras  

44. Ele “vou ter que me ir embora” já me está a irritar  

45. Eu odeio fazer erros coisas [avaliar 1-5 o chefe e ?], o que me baralha é não saber bem pôr por 

palavras  



 
 

46. Não sei explicar  

47. O que eu tenho sentido é… 

48. É um bocado esquisito até ficar irritada por ter de desligar a tv  

49. Eu não sabia o que é que queria, sabia que queria qualquer coisa diferente  

50. Não me apetece fazer nada  

51. Não tenho paciência  

52. Intacta pela situação, nem sei bem o que sinto 

53. Não tenho a reacção que as pessoas esperam 

54. Irrita-me que ele me trate bem 

55. É esquisito…  

56. Fiquei mesmo irritada com… 

57. Sensação de ser puxada para baixo 

58. Uma parte de mim diz que é um desperdício, não vale a pena sofrer, outra parte sente que ainda 

há esperança  

59. Tou frustrado, hiper frustrado, cansado, farto… 

60. Voltei a sentir o vazio e a sentir-me muito deprimido como se nada fizesse sentido  

61. Por um lado culpabilizo-me por a minha mãe suportar os custos, por outro sei que não sabia para 

onde me virar  

62. Queria ir descontraído mas não consigo  

63. Isto mexe muito comigo, fico triste, pequenina 

64. Sinceramente já não tenho paciência 

65. Não tenho disponibilidade mental, não tenho espaço 

66. Irrita-me profundamente 

67. Ela faz-me de parva todos os dias e isso irrita-me porque eu não consigo confrontar 

68. Mas ela mente-me 

69. Não sei onde é que hei-de estar 

70. Eu ando chocada com as coisas que oiço e as que vejo 

71. Ela liga-me sempre antes de eu lhe ligar e depois diz que eu não ligo 

72. Quase que me empurravam [a família] para ir com o X 

73. Não consigo falar face ao X, ele também não fala  

74. Uma parte que desagarrou a zanga e voltou a agarrar a culpa 

75. Ele não mostra o que sente 

76. Sinto-me culpada  

77. Já me andava a passar com ele também 

78. Sinto-me penetra.  

79. Qualquer companhia é sempre a continuação da dor porque não me sinto completamente 

relaxado; por outro lado, quando estou sozinho comigo é péssimo 

80. O discurso comigo mesmo, que eu tinha escrito aqui, é muito giro 

81. Há uma outra parte de mim…  

82. Há uma parte de mim que quer estar relaxado e outra que impele para a acção 

83. Eu acho é que não tenho ainda grande consciência que isso se passa e há realmente duas forças 

(em mim) que levam as coisas a extremos  

84. Quero… mas 

SUPLENTES 

1. A memória está a assumir proporções que me assustam 

2. Ainda bem que pões por palavras aquilo que eu sinto e não consigo dizer  

3. Estou completamente estagnado 

4. Não aguento estar lá em casa do meu pai  

5. Sinto-me completamente refém  



 
 

6. Sinto-me completamente fora do controlo  

7. Sinto-me completamente sem pele e sem identidade 

8. Nunca há a sensação de “Isto é o tempo para relaxar 

9. Poucas coisas me dão prazer além da droga, é um descrédito total  

10. O que me vai assustar é precisamente isso… despoletar qualquer coisa, eu chamar e ele [pai] 

olhar para mim  

11. Quando quero concentrar-me e não consigo entro em pânico e não sei se alguma vez vou 

recuperar 

12. Tenho medo dos fins-de-semana  

13. Sinto que tenho estado adormecido há 10 anos, que hipoteco  

14. Sinto-me culpado por abandonar a minha mãe e ir jantar dois dias com o meu pai  

15. Não sinto grande confiança em mim, nunca tenho grandes certezas  

16. Quase a fazer um ensaio da minha mãe um dia me encontrar sem vida no quarto, uma coisa dura. 

Foram 2h assim, a minha mãe chorou, chorou, chorou 

17. Não consigo fazer escolhas, ou validá-las 

18. Este tema tal como estou está vergonhoso 

19. Foi divertido mas não me preencheu grande coisa 

20. Eu não estou a conseguir fazer as coisas sozinha  

21. Parece que não há emoção, não expresso emoção com as coisas boas  

22. Não dou importância às coisas boas  

23. Eu é que me falta a iniciativa 

24. Fase estúpida em que tenho de fazer tudo sozinha 

25. Ponho-me a pensar na minha vida 

26. Eu não reajo, parece que morre aqui qualquer coisa, eu não consigo expressar 

27. Eu não estou a conseguir descartá-lo 

28. O que me chateia é que eu gosto de estar com ele 

29. Uma parede de gelo à minha frente  

30. Não vale a pena, fica para depois 

31. Eu não tenho mais paciência para estar a aguentar isto 

32. Chego a um ponto que já não tenho graça, eu não sei como é que vou fazer 

33. Mas quem se sente constrangida sou eu 

34. Eu não aguento 

35. Eu não estou a aguentar  

36. Medo de ser confrontada é o quê? 

37. Não há diálogo, não falamos sequer. 

38. Ele não ata nem desata  

39. Ele disse “vou a casa do Toni”, eu não consegui ter reacção  

40. Eu estou tão indignada que não consigo zangar-me  

41. Eu consigo, mas sinto-me culpada 

42. Está-me sempre a cobrar alguma coisa 

43. Fico cansada e já vou cansada para o que quer que seja 

44. Raramente sinto que as pessoas têm orgulho em mim 

45. Eu choro mais sozinha e raramente, mais quando não tenho coisas para fazer 

46. Faz-me sentir tudo outra vez, novamente culpada 

47. Eu estou arrependida 

48. Foi difícil/paralisante ver a cara de desilusão na casa da X 

49. Falta de ar/suforo/culpa 

 



 
 

Fase 3. Construção de Novos Significados Relativos à Experiência do Self 

1. Eu normalmente funciono assim (grande traço obsessivo), é isso que eu tenciono mudar 

2. É isso que eu faço sempre, premeditar tudo, planear tudo 

3. Eu com os consumos faço tudo de forma compulsiva e faço pouco, sozinho, tu, net, jogar, comer, 

dormir e tudo compulsivamente 

4. A questão é que eu não concretizo as ideias novas 

5. Sou muito exigente, sempre fui 

6. A rotina sempre foi o meu conforto  

7. Venho puxar aquilo que no meu pai eu nunca encontro, o apoio, o apoio sem condições 

8. Um murro na mesa que é muito mais eficaz quando não há consumos, porque quando havia eu 

adiava as tarefas 

9. Quando o meu pai chegava a minha mãe abandonava-me  

10. Era-me difícil admitir porque o meu pai era o modelo  

11. Só os consumos me permitem uma visão mais de helicóptero, mas essa visão é negativa  

12. Qualquer realização não seria de mim para mim mas de mim para o meu pai  

13. Sempre fui muito impulsivo e muito imediatista  

14. Faz-me recordar aquelas coisas dos meus pais  

15. Sinto que os charros podem minar algumas coisas mas também me servem como suporte. 

16. Eu não vivia e tinha e ainda tenho a minha vida formatada pelos consumos – o meu objectivo 

único na vida era conseguir maximizar o vazio para dar espaço aos consumos 

17. Não vejo a luz ao fundo do túnel porque não me dou a isso  

18. As minhas necessidades estão desajustadas do meu estilo de vida  

19. Em contrapartida senti-me como há uns anos atrás, não ir sair com os amigos para estar com os 

meus pais 

20. Sei que reduzo as doses para validar a minha compulsividade  

21. No passado não foram escolhas minhas, talvez fossem para mostrar ao meu pai (…) esta escolha 

está no limbo  

22. Dava sempre a resposta que a minha mãe queria ouvir  

23. Antes nunca podia falhar naquilo que ia dizer, já estou a melhorar, faço sempre um texto do que 

vou dizer  

24. Agora estou em alta mas basta receber ganza e inicio um ciclo baixo  

25. Sinto que aquilo que eu fizer já não é só uma conquista minha, é uma conquista do meu pai 

também e isso eu não quero porque acho que foi isso que eu fiz a vida toda  

26. Eu adiei só; que é normalmente o que eu faço 

27. É tipo uma mola, quanto mais para trás, mais sou lançado para a frente  

28. Não tomei medidas com a doença da cadela pela fuga à responsabilidade [faz a ponte com o que 

faz com o pai]  

29. Tenho noção das minhas oscilações e do que isso acarreta  

30. Há coisas que nunca falei aqui e que eu agora acho que são óbvias  

31. Tenho memórias de quando me sentia realizado na adolescência, é isso que quero recuperar  

32. Disse-lhe que não como defesa  

33. Não queria ver aquilo que era mais difícil de ver 

34. A visão é sempre negativista  

35. O meu pai, toda a minha vida, sempre foi a minha referência e agora estou-me a desligar disso. 

Agora preciso de alguém que o substitua, estou meio perdido  

36. Deixaram-me ir mas não me deram suporte 

37. Vi-me muito parecido com o meu pai  

38. O vazio também advém dos consumos 

39. Talvez esteja a ser suportado pelos consumos 

40. O fim-de-semana é uma dificuldade para mim, então tive de arranjar o que consumir 

41. Eu ponho sempre muito peso nas coisas  

42. Eu agora percebo que não tem a ver com o trabalho, tem a ver com esse peso  

43. Não sei se o que eu procuro não é manter-me sempre um passo acima 



 
 

44. Eu não consigo desenvolver praticamente nada porque não estou ali  

45. Porque tem o envolvimento do meu pai  

46. Não consigo dar o passo e dizer-lhe que fumo. Estou a preservar qualquer coisa  

47. Começo a pôr em causa a escola, talvez porque é um projecto a curto prazo e tenho medo 

48. Sinto-me um bocadinho no limbo porque não sei para onde é que vou e de onde venho 

49. Posso estar a fugir porque sinto responsabilidades a chegar  

50. A partir do momento em que o meu pai patrocinou deixou de ser um projecto meu, em termos de 

expectativas e tudo o mais  

51. Por isso (por ter a família que tenho) é que adorava estar em casa das minhas ex-namoradas, 

famílias estruturadas  

52. O que me preocupa é que a selecção de pessoas seja uma desculpa e uma fuga para o isolamento  

53. Hoje em dia pensar em nada e não fazer nada já não me satisfaz e os consumos também já quase 

não o fazem  

54. Isto está por resolver e mais uma vez eu não faço nada para que isso aconteça.  

55. Agora ocorre-me uma coisa, há aqui um padrão 

56. Não era um prazer, era o que me permitia baixar o nível de ansiedade o suficiente para ver 

televisão ou estar concentrado no computador.  

57. Isto que eu estava a dizer é o que a minha mãe sempre fez, eu é que não via isso  

58. eu acho que sozinho sempre estive…o que fica destas conclusões todas é que não tenho grande 

pai nem grande mãe  

59. Como é que o passado me pode influenciar 

60. A minha mania de controlar as coisas 

61. Qualquer coisa para sair daqui, deste automatismo 

62. A minha mania de controlar as coisas 

63. Quando são os outros a falar faz-me todo o sentido, quando sou eu já não é assim 

64. Nunca me diverti com a trapalhice 

65. Há sempre uma crítica latente, minha ou do meu pai 

66. Eu sei que como já vou sentir essa dor desde logo, chego-me à frente e dou dou dou para depois 

me permitir receber um bocadinho  

67. O discurso do meu pai está tão arreigado que já não o consigo ver como não meu  

68. Uma espécie de barriga de aluguer para o valor 

69. Não existir é quanto a mim, em mim existes 

70. Ao sair agora [do hospital] talvez fosse uma fuga 

71. Uma das coisas que pode saber bem é “peixe fora de água” 

72. Tem havido mau trato comigo 

73. Eu acho que o nó na garganta está ligado 

74. Mãe “nunca decides”  

75. Sempre fiz a minha vida pessoal sem que eles soubessem, até quando uma relação acabava a 

culpa era minha  

76. Não tenho hábito de elogiar, não percebo porquê 

77. Sinto-me sempre envergonhada quando focam alguma coisa física positiva  

78. O que dizia ou fazia tinha que estar certo 

79. Chega todos os dias tarde, não dá justificação, eu não pergunto, mesmo que pergunte ele dá com 

cada resposta que se eu fosse responder à resposta dele íamos discutir certamente  

80. Não disse, não disse porque ele amua e eu fico sem vontade 

81. Eu a pensar no passado fiquei mal disposta só de me lembrar do que vivi na casa do X  

82. Estou farta de me preocupar por eles, parece que estou a fazer terapia por eles  

83. Há gente que não consegue viver de outra maneira, mas eu começo a sentir que preciso de espaço 

para mim 

84. Não me lembro da presença dele, então porque continua aqui o fantasma? Não percebo  



 
 

85. [Cortar ramos à árvore para lhe dar energia] Eu tenho muita dificuldade em fazer estes cortes, 

nem vou falar com ela, nem corto, fico à mercê dela, da vontade dela 

86. Fiquei no vazio, agora tenho noção que não estou em lado nenhum  

87. Quando era pequena, sempre que tinha uma viagem de estudo ficava doente, com febre. E depois 

eu ficava com a mamã/avó e passava, mas desprotegia o contacto com os outros 

88. Sempre fui assim um bocadinho, sempre estive de passagem por todo o lado 

89. Nunca tinha pensado nisto desta maneira, eu percebi perfeitamente  

90. Até me esqueço de chorar, não tenho tempo 

91. Evito ligar quer ao X, quer á X, não sei muito bem porquê 

92. Acabo por fazer o que o outro quer para rapidamente acabar e ir-me embora 

93. Porque é que eu não imito a minha mãe que sempre fez o que quis em vez do meu pai  

94. Eu preciso de entender, eu nunca imaginei que alguém se comportasse assim 

95. O que é que eu ainda preciso para sair? 

96. Sinto-me insegura em muita coisa e ter alguém ao meu lado ajuda 

97. Aqueles que foram modelos deixaram de o ser  

98. Eu estava a construir uma família muito semelhante com o X  

99. Quando me confrontam, ou bloqueio porque não sei o que querem ouvir, ou invento porque não 

sou capaz de dizer a verdade  

100. Até pensei que podia dizer… mas não disse; a mesma merda de sempre, medo que ele amuei 

101. Para ter vida própria comecei a mentir 

102. Eu retraía-me porque achava que tinha que ser o que ele queria que eu fosse (no passado)  

103. Tenho medo é do confronto 

104. Se eu me libertar passam a ver-me como uma coisa horrível 

105. Não me importo de ser deixada mas de deixar 

106. Eu tenho vontade de ir buscar coisas que já não fazem muito sentido 

107. Nunca tinha pensado nisso assim “que não consigo perdoá-lo” 

108. Voltei a ter imagens de atirar o telefone, eu achei que isto estava arrumado, mas não está, nem 

connosco, nem comigo e mesmo que ela quisesse falar eu não conseguia 

109. Ele assusta-me, sabes  

SUPLENTES 

1. Percebi que o limiar da sanidade e da insanidade é tão frágil 

2. O pensamento subjacente a estas tentativas de suicídio é chamar a atenção de alguém; alguém vai 

ter de reagir, eu já dei todos os sinais e mais alguns. Vão finalmente perceber… 

3. Não ter alternativa é diferente de ser um meio para um fim 

4. Sempre que vou de fim-de-semana sinto vontade de chorar 

5. É assim que eu interpreto, por isso é que me sinto mal  

6. Tenho consciência disso mas é difícil estar na posição passiva. Se estiver 15 minutos na posição 

passiva tenho que agradecer  

7. Vou beber cafés com amigos e tenho sempre de animar, acho que eles já estão sempre à espera 

disso, penso em não o fazer e estar ali quieto e calado mas não consigo  

8. O que está presente é a minha auto-crítica constante e que eu sou sempre responsável 

9. Os consumos diminuírem fragiliza-me, mas é a única maneira de me fazer pensar de forma 

natural  

10. Tenho tentado estar 15 dias sem consumos  

11. Eu tento encontrar explicações  

12. Perco o timing, é a fuga, a mesma coisa que deixar as tarefas acumular, faz um monstro e pesa 

pesa pesa; a forma de desanuviar seria pegar numa coisinha de cada vez, mas fico tão submerso 

no peso que me perco  

13. A auto-crítica cresce nesse ambiente porque eu estou lá mas não produzo nada  



 
 

14. Tentar chegar àquele nível não pela minha valorização mas pela desvalorização do outro, ser 

melhor do que o outro. Tenho incapacidade em aceitar que há pessoas melhores do que eu  

15. Ainda não consegui perceber porque é que não me agarro, acho que tenho medo disso, a partir do 

momento em que comece estou preso a isso  

16. Estou a ter cada vez mais consciência dos meus ciclos  

17. Parece-me que se conseguisse haver uma certa maleabilidade, negociação, as coisas poderiam 

aligeirar um bocadinho  

18. É um adiar, um não ter que decidir nada na altura  

19. Eu já percebi que eu preso muito a liberdade, mas uma liberdade sem restrições/consequências, o 

que não é sustentável, porque a liberdade tem que ter consequências  

20. Eu culpo um bocado a minha família por não conseguir abraçar um projecto destas dimensões 

(trabalho comunitário no estrangeiro)  

21. A ganza permite-me relaxar e não pensar muito, mas depois prende-me se quero sair  

22. Ficava na rua até à meia-noite com 5/6 anos, fui conquistando esse estatuto e essa liberdade  

23. O meu pai põe-me gasóleo, é energia que me permite andar aí  

24. É a mesma coisa que estar num barco sem ondas, sinto-me a apagar, preciso de desenvolver mais  

25. Sou um bocado bruta a falar 

26. Tenho um bocado de receio de mudar muito 

27. Penso que exemplos tive de relações patrão-empregado e percebi que não tive nenhum  

28. Noção de que as coisas não mudam subitamente  

29. Eu não devia ter pensado, devia ter posto limites 

30. Eu gostava de saber que hipóteses é que podem ser 

Fase 4. Regulação da Responsabilidade 

1. Eu escolho claramente não ligar  

2. Para me libertar, eu tenho de sair daquele ambiente  

3. Quero construir uma coisa de novo no terreno social, porque eu próprio me sinto novo… o 

histórico não joga a meu favor  

4. Quero fazer as coisas para mim e não para o meu pai como fiz sempre  

5. Eu preciso/anseio por confrontar novas realidades  

6. Preciso da distância para readquirir carinho pelo meu país e pelo meu meio  

7. Comecei a ir em busca de satisfazer as necessidades básicas  

8. Estou a fazer coisas para ser um adulto responsável, como ir às compras  

9. Há coisas que me estão a dar prazer quando eu pensava que já não o retirava de nada  

10. Já não é suficiente ficar em casa sem fazer nada, fui tomar café com aquela miúda e escolhi 

aquilo  

11. Já começo a ter algumas certezas sobre como quero viver a vida e isso motiva-me  

12. Passar uma tarde inteira em casa já não é um peso mas um prémio  

13. Eu acho que tenho capacidade agora para ver as coisas de outro prisma  

14. Gostava muito que as coisas começassem a resultar, mas tenho de fazer mais…  

15. Sou tão responsável pelo silêncio quanto eles, então deixo-me estar calado, na boa, e é bom  

16. Saí daquele ambiente porque me senti muito magoado  

17. Tomei a decisão de me afastar do grupo  

18. A maneira como lidei com o meu pai, não senti peso nenhum. É aquela coisa do 50/50, eu sou 

tão responsável quanto eles  

19. É preciso partir para a acção, que eu ainda não consigo  

20. Uma das soluções que encontrei foi deixar cair trabalhos e fazer escolhas mais criteriosas  

21. Quero o meu pai a viver o mais tempo possível e me veja como eu sou, a trilhar o meu caminho e 

não necessariamente o que ele idealizou  

22. Estou numa fase de grandes escolhas, grandes decisões, estou naquele limbo  

23. Estou a deixar-me ir, tenho noção das minhas limitações, mas vou pela experiência… é giro… 

mas por outro lado ou é ou não é  



 
 

24. Eu só vou conseguir passar se houver uma ruptura, não tem de haver uma ruptura mas eu 

também me apetece, preciso de um boost. Ela vai fazer tudo para poder exercer esse poder sobre 

mim, a minha dependência dela.  

25. O segredo, ou parte da solução, não passará, pelo menos numa primeira fase, por haver uma certa 

condescendência (de mim para mim)?  

26. O que é que eu preciso de fazer?  

27. Se as coisas já se estão a arrastar a culpa é minha (no sentido de responsabilidade)  

28. Aquilo que eu retiro para já é por momentos conseguir parar um bocado 

29. Eu já começo a ver certo tipo de escolhas como isso, como escolhas 

30. Se eu decidir eu decido (deixar o curso)  

31. Eu acho que era importante para mim um corte radical  

32. Quero poder estar completamente livre de influências, não quero ser cínico, não quero contacto 

com o meu pai nos próximos tempos  

33. Sinto que preciso de outras coisas, e eu bato nisso quando chego ao fds, porque aquilo pra mim já 

não me chega, eu preciso de outras coisas, eu quero outras coisas  

34. Quero passar para o próxima nível  

35. Eu não quero ficar preso àquela escravidão, eu quero ser livre 

a. Estou com medo, com receio, mas estou disposto a mudar  

36. O que eu quero é ser completamente dono do meu caos… e não sei até que ponto não sou já  

37. Sou eu próprio que descredibilizo  

38. Eu não posso estar à espera que o meu pai faça isso 

39. É que não foi construído por outros, fui eu que construi, com algumas ajudas, mas fui eu  

40. Agora já respeito os tais ciclos (up/down), antes parava e a minha autocrítica aumentava  

41. Quero reconhecer-me e ser reconhecido 

42. Começa-me a dar algum gozo a relação com as pessoas/não tenho de agradar a todos 

43. Agora é difícil constatar que estou verdadeiramente sozinho. Preciso de pessoas mas não 

daquelas, estou a limpar um bocado  

44. Não quero sequer por na posição de conversar sobre isso com o meu pai, quero fazer as coisas 

para mim e não para o meu pai, quero uma desvinculação  

45. Há vida aqui, há a procura, o descobrir, o redescobrir, o olhar para a vida e desejá-la, que não 

havia  

46. É a primeira vez que faço uma escolha, que construo de mim para mim  

47. A gestão é minha  

48. Eu tenho de me virar sozinho e não me sinto nada confortável com isso. Tenho de ser eu a tratar 

de tudo, eu cada vez mais tenho de responder por mim  

49. Ando a tentar libertar-me do peso que eu próprio criei  

50. Antigamente estava-me aqui a castrar com o perfeccionismo, mas agora não  

51. Eu pensava sempre “se voltasse atrás”, “agora já é tarde”, e agora, de repente, há todo este 

universo paralelo que se abre e eu posso ir por ali  

52. Decidi que não quero dar-me com pessoas que não têm nada a ver comigo 

53. Apetece-me fazer coisas por mim, se é possível viver o que eu quero 

54. A permissão de poder andar pelo mundo sem que isso seja um problema 

55. Também me experimentei de outras maneiras 

56. Eu ali sinto que não esteja a fazer nada por mim, a realizar-me, a respeitar-me 

57. Ligo porque quero, ? não enquanto ? 

58. Preciso da minha casa, do meu espaço 

59. Períodos de inutilidade e gostei da sensação 

60. Eu sei o que quero 

61. Quis dar-me um beijo, eu não quis, não tinha que lhe dar  

62. Não tenho que dar um beijo a uma pessoa que não quero  

63. É a fase do optar/fazer escolhas, posso até não fazer nada, mas é uma escolha 

64. E muitas coisas sou eu que promovo 



 
 

65. Acho que foi uma grande mudança, não sei como é que consegui ir morar sozinha, mas o facto é 

que só custou a primeira noite  

66. É a fase do optar/fazer escolhas; posso até não fazer nada mas já é uma escolha 

67. Foi difícil não ligar mas foi bom experimentar não ligar 

68. Eu consigo já fazer escolhas  

69. Eu noto que te utilizei ao longo destes tempos como um apoio, uma muleta, um suporte, mas 

acho que estou a entrar numa fase que acho que tenho de começar a respeitar mais as minhas 

escolhas  

70. Tenho estado a ver o que faz sentido na minha vida… como se agora tivesse bagagem para 

decidir Se analisar racionalmente as coisas, há as mesmas facilidades e dificuldades e eu é que 

posso jogar com isso  

71. Já não ando à procura de substância como antigamente, tenho andado a substituir os consumos 

como tu disseste há tempos 

72. Apetece-me muito fazer as coisas que eu gosto, acima de tudo 

73. Há ainda muita desorganização latente, o que me está a ajudar é eu estar a arranjar rotinas  

74. Eu fiquei contente comigo por não ter tentado fazer as duas coisas 

75. Eu escolho que ela não me deixe 

76. Fiz o melhor que podia e que sabia 

77. Parei e fiz devagarinho, separei 

78. Pode ter sido só ele (ria) mas acho que também fui eu 

79. Dar enquanto escolha e não como obrigação 

80. Se não me apetecer quero poder dizer-lhe que não me apetece, não quero entrar numa relação 

porque o outro quer 

SUPLENTES 

1. Sobretudo eu gostava de viver, validar as minhas coisas  

2. Há escolhas a fazer  

3. Não me importo com esse caos. Quero sentir alguma ternura, permitir-me esse caos  

4. Agora tenho conseguido estes ciclos, também estou orgulhoso, mas agora tenho que trabalhar em 

cima disto Agora tenho auto-confiança, olho as pessoas nos olhos, antes sentia-me muito perdido  

5. Mudar de ambiente vai-me dar novos estímulos, estou a patinar e preciso de um estímulo  

6. Só tenho uma vida, não estou a vivê-la e quero vivê-la  

7. Ele (pai) devia estar à espera que eu fosse lá a correr, mas eu não fui propositadamente, fiz um 

delay de 48 horas  

8. Eu se me mexer, ou nós se nos mexermos, temos tudo para fazer as t-shirts  

9. Fico orgulhoso “Fogo, eu dei-me”, mas por outro lado há uma coisa que me assusta um 

bocadinho “se eu cair eu caio de vez”  

10. Tem-se a liberdade, mas também tem que se ter a prisão, a responsabilidade  

11. Vou agarrar essa oportunidade e espremer a ver o que vai dar  

12. Já retiro algum gozo na vida mas há o vazio porque agora penso que não tenho nada  

a. para fazer (no lugar onde antes era o consumo  

13. Acho que tenho mais consciência de muitas limitações e não estou para me expor  

14. Não estou muito animado agora mas estou simplesmente a aceitar isso  

15. Claro que podia ter dito não, mas não consegui  

16. É impressionante as melhorias que houve a curto-médio prazo, mas ainda faltam coisas  

17. Acho que entretanto fiz um trabalho muito grande, para já porque me auto-libertei  

18. Não quero correr o risco de mais um fracasso, ou desistir a meio porque me apeteceu e ter de 

justificar as coisas ao meu pai  

19. Eu prefiro isso…porque a minha criatividade é transversal e pode-se aplicar a qualquer tipo de 

projecto.  

20. Estou aqui na fronteira, a tocar de um lado e do outro, mas é muito mais agradável do que estar 

estático  



 
 

21. Quero sentir, cada vez mais, mais do que analisar  

22. É pa, fantástico, consegui dizer que estava já a trabalhar 

23. Mas esta é a minha viagem e gostava de ficar lá um mês 

24. Experimentar a leveza de estar fora do hospital, mesmo com gente do hospital 

25. Porque eu peguei em mim  

26. Os automatismos foram postos em causa 

27. Claro que não respondi 

28. Pôr limites ao X face uso do computador  

Fase 5. Implementação de Acções Reparadoras 

1. Tudo se começa a encaixar  

2. Há uma maior coerência, antes sabia que tinha de mudar mas não sabia o quê, agora já tenho uma 

orientação  

3. Os consumos dão-me visão de helicóptero. Essa perspectiva dava-me para a auto-crítica, agora 

não, permite-me colocar as mudanças em prática ao longo da semana  

4. Agora saio normal, perfeitamente ajustado ao momento  

5. Faço o que me apetece… é algo muito recente 

6. Caguei, eu não vou e não vou sofrer. Eu não fui e foi tranquilíssimo 

7. Entrei ao trabalho com maior leveza, com menor pressão, não sinto que me esteja a comparar 

com um ser idealizado, um protótipo de mim  

8. Estou-me a aproximar dos ciclos normais (durmo de noite e vivo de dia; estou activo ao longo da 

semana e descanso ao fim-de-semana)  

SUPLENTES 

1. Estou-me a respeitar cada vez mais  

2. Há coisas que comecei a fazer e agora já me dão algum gozo 

3. Sinto-me livre, pela primeira vez estou a sentir-me como peixe dentro de água… e jogo com isso, 

testo os limites do grupo e de mim dentro do grupo  

4. Agora já faço uns silêncios, dantes era sempre eu que falava 

5. Eu comecei a cuidar do meu espaço (quarto), de alguma forma tornou-se uma prioridade, já o 

sinto como se fosse a minha casa  

6. Tenho feito uma limpeza (em termos mentais) e está a resultar muito bem, mas dói.  

7. Já consigo não dizer coisas (não me comprometer), não dar respostas  

8. Eu já fui assim e consegui libertar-me disso 

9. Qualquer projecto ou iniciativa, há um tempo atrás, tinha de ser feito ali naquele momento, 

durante o tempo que fosse. Agora não, há organização  

10. Já não há aquela expectativa de ter que fazer tudo na perfeição  

11. Tenho aquela confiança de, quando as coisas acontecem, actuar em conformidade e não antecipar  

12. A maneira como falei com PS3 e com a PS3 é muito diferente do passado, significa que há aqui 

muita coisa bem estruturada  

Fase 6  Consolidação da Mudança – 0 expressões 

Fase 7. Antecipação do Futuro e Prevenção da Recaída  – 0 expressões 

 

 


