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Apresentação 

 

O presente trabalho partiu do interesse da autora em relação ao modo como se dá 

a utilização da Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) na Alemanha. Este tema surgiu 

por meio dos estudos realizados por ela a juntamente com seu conhecimento a respeito 

da cultura alemã, além do interesse em futuramente atuar com a FAP na Alemanha. 

Primeiramente apresenta-se ao leitor um panorama geral sobre o contexto no qual vive a 

população de interesse desse estudo, os psicólogos clínicos alemães. Assim, descreve-se 

a psicologia na Alemanha, destacando-se os principais fatores históricos, 

socioeconômicos e políticos que influenciaram o desenvolvimento da psicologia no país 

e a forma como ela ocorre nos dias atuais, mais especificamente no que diz respeito à 

especialidade clínica e aos tipos de terapias utilizadas. Além disso, apresenta-se uma 

breve descrição do contexto social alemão no século XVIII, e a sua relação com 

algumas práticas culturais selecionadas ao longo dos anos pela sociedade alemã. 

Na seqüência apresenta-se a FAP, mudanças pelas quais ela foi passando ao 

longo dos anos e a forma como ela se expandiu mundo afora. Percebe-se por meio do 

levantamento feito por alguns estudos, ela já é praticada por psicólogos em alguns 

países da Europa, porém, no que diz respeito à Alemanha, seu início parece ser 

incipiente por razões ainda desconhecidas, enquanto que outras terapias contextuais 

parecem ser praticadas. Hipotetizam-se questões geográficas ou referentes à própria 

formação dos psicólogos alemães. Ao final, discutem-se questões referentes ao processo 

de desenvolvimento da Terapia Analítico-Comportamental e das terapias contextuais na 

Alemanha e debatem-se encaminhamentos para pesquisas futuras em FAP. 
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RESUMO 

 

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) é um modelo de psicoterapia com 

aproximadamente duas décadas de existência.  Países sul-americanos e norte-

americanos, como o Brasil, a Colômbia e os Estados Unidos apresentam grande número 

de publicações envolvendo a temática da FAP, o que demonstra haver boa aceitação 

dela por parte dos psicólogos na prática clínica. Por outro lado, na Europa existem 

registros de publicações apenas na Espanha. Em outros países existem apenas três 

registros de trabalhos publicados envolvendo a temática da FAP, sendo dois da 

Alemanha e um da Suíça. Esses dados sugerem que esta terapia ainda é desconhecida 

pela comunidade terapêutica destes países e consequentemente não é utilizada na prática 

clínica. Este estudo tem como objetivo investigar os usos e a forma de aceitação, por 

parte de terapeutas alemães, de técnicas referentes à FAP em intervenções no contexto 

clínico, para tal, procurar-se-à identificar com que frequência utilizam, na prática 

clínica,  procedimentos similares às da FAP e, também, como avaliam os efeitos 

terapêuticos que resultam da aplicação destes procedimentos. Para tal, foram 

convidados a participar do estudo 1.586 terapeutas alemães, com conhecimento em 

fundamentos comportamentais, atuantes na área clínica. Os participantes responderam a 

um questionário denominado “A Psicoterapia Analítica Funcional na Alemanha – usos e 

aceitabilidade”, contendo dez perguntas em escala Likert de quatro pontos e a duas 

questões de múltipla escolha. O programa Google Forms foi utilizado para a. Foi 

conduzido cálculo de desvio padrão, avaliando idade e tempo de experiência dos 

terapeutas. Foi conduzida uma análise descritiva e exploratória e análise fatorial 

multivariada. Os resultados indicaram que, no geral, os participantes aplicam no 

contexto clínico procedimentos que se assemelham às técnicas terapêuticas da FAP e os 

avaliam como terapêuticos.  

 

 

Palavras-Chaves: Psicoterapia Analítica Funcional, Psicologia na Alemanha, Terapias 

Contextuais, Terapia Comportamental, Transculturalidade  
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ABSTRACT 

 

The Functional Analytic Psychotherapy (FAP) is a model of psychotherapy with 

approximately two decades of existence. South and North American countries such as 

Brasil, Colombia and the United States present a great number of publications involving 

the thematic of FAP, which demonstrates a good acceptance of it by part of the 

psychologists in clinical practice. On the other hand, in Europe there are records of 

publications solely in Spain. In other countries there are only three records of papers 

published involving the thematic of FAP, two from Germany and one from Switzerland. 

This data suggests that this therapy is still unknown by the therapeutic community of 

these countries and therefore it isn`t used in clinical practice. This study has the 

objective of studying the usages and the form of acceptance by german therapists to 

FAP related techniques in intervention in the clinical setting. To achieve this there will 

be and attempt on identifying the frequency used in clinical practice of procedures 

similar to those of FAP, as well as how the therapeutic effects that result from the 

application of these procedures are evaluated. Thus, 1,586 german clinical therapists 

with knowledge of behavioral fundaments were invited to participate in this study. The 

participants answered a questionaire denominated “Functional Analytic Psychotherapy 

in Germany – usages and acceptability”, which contained ten questions in the Likert 

scale of four points and two multiple-choice questions. The program Google Forms was 

used for it. A standard deviation calculation was conducted, evaluating the age and 

experience time of the therapists. An exploratory and descriptive analysis was carried 

out, as well as a multivariate factor analysis. The results have indicated that, in general, 

the participants apply to the clinical context procedures that are similar to the 

therapeutic techniques of FAP and evaluate them as being therapeutic. 

 

 

Key-words: Functional Analytic Psychotherapy, Psychology in Germany, Contextual 

Therapies, Behavioral Therapy, Transculturation 
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INTRODUÇÃO 

Alguns marcos históricos e políticos, que ocorreram na Alemanha nos séculos 

XVIII, XIX e XX, possuem forte influência na maneira como o exercício da psicologia 

foi sendo construído e instalado no país.  No final do século XVIII, quando o território 

alemão ainda era fragmentado em 39 estados que formavam a Confederação Germânica, 

o povo alemão já se destacava em toda a Europa pelo grande número de universidades 

fundadas.  

Nessa época, a falta de um governo central efetivo deu espaço para a explosão 

no desenvolvimento da educação. Assim, as universidades tornaram-se o condutor 

primordial da cultural alemã. Renomadas instituições, como a Universidade de Berlin e 

a Universidade de Göttingen, surgiram nesse período e se tornaram modelo para muitas 

outras, pelo excelente padrão de ensino e estrutura (Hearnshaw, 1987).  

O desenvolvimento da psicologia na Alemanha no século XX encontra-se 

incorporado na história da denominada “Psicologia moderna”, que abarca o período 

entre os anos 1800 e 2000, e é descrito por meio de informações extraídas de três 

principais obras: o artigo de Ruggaber (2008), o artigo de Sprung e Sprung (2000) e a 

tese de doutorado de Wolf (2009).  

  Ele é marcado por algumas fases com características marcantes, que 

influenciaram de forma significativa a maneira como a psicologia vem se 

desenvolvendo até os dias atuais. Ainda no início século XIX, iniciou-se a primeira fase 

que marcava o surgimento da psicologia empírica. 

Primeiramente a psicologia começa a se desenvolver como disciplina. O 

primeiro passo se deu a partir da união da antiga psicologia filosófica com a fisiologia 

experimental, resultando na psicologia científica. Pesquisadores como Johannes Müller, 

em Berlin e Ernst Heinrich Weber em Leipzig realizaram importantes estudos 

envolvendo fatores psicológicos e fisiológicos.  
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Nos anos posteriores a 1850, a psicologia separa-se da filosofia e começa a dar 

os primeiros passos rumo à independência. Wilhelm Maximiliam Wundt, médico, 

filósofo e psicólogo, juntamente com Weber e Gustav Theodor Fechner fundaram a 

psicologia experimental, uma ciência empírica da mente baseada em observação e 

experimentação. Wundt foi o fundador do primeiro laboratório de psicologia, em 1879, 

na cidade de Leipzig. Assim, inicia-se a fase da institucionalização da psicologia 

moderna, com o surgimento de diversos laboratórios e instituições de psicologia 

experimental, assim como a fixação destes no sistema educacional universitário e das 

faculdades (Sprung e Sprung, 2000). 

Durante a fase seguinte, que abarca o período de 1890 a 1940, surgiram várias 

escolas de pensamento representando diferentes teorias dentro da psicologia. Elas eram 

denominadas como comunidades científicas que se diferenciavam entre elas pelo objeto 

e campo de estudo, método e teoria.  Algumas dessas escolas surgiram como 

alternativas à psicologia experimental, tendo como objetivo a investigação dos 

fenômenos mentais que a psicologia experimental não alcançava por meio do método 

observacional, por meio de novos métodos, como foi o caso da psicologia hermenêutica.  

Já outras escolas, como a psicologia da Gestalt, surgiram como um complemento ou 

aprimoramento da psicologia experimental (Sprung e Sprung, 2000). 

Dentre as diversas escolas psicológicas que surgiram na Alemanha durante esse 

período, vale destacar a Psicologia da Gestalt, representadas por Max Wertheimer, 

Wolfgang Köhler e Kurt Koffka, a Teoria de Campo, de Kurt Lewin, as Teorias da 

Personalidade Fenomenológica do Caráter e da Tipologia, de Eduard Spranger, Erich 

Rothacker, Philipp Lersch, Kurt Gottschaldt e Albert Welleck. Cabe mencionar também 

os programas de pesquisa voltados para a psicologia do desenvolvimento e do 
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diagnóstico, ligados à Psicologia do Desenvolvimento da Personalidade, que possuía 

seus representantes em diversas cidades alemães (Sprung e Sprung, 2000). 

A 1ª Guerra Mundial contribuiu positivamente para o processo de 

institucionalização e a profissionalização da psicologia aplicada na Alemanha, a partir 

das demandas por ela geradas, como por exemplo, a necessidade de exames de aptidão 

em militares e pilotos. A partir do ano de 1890, a psicologia passou a ser necessária 

principalmente nas áreas da educação, indústria, psiquiatria, militar e forense. 

Instituições comerciais, com fins lucrativos que prestavam serviços de psicologia 

começaram então a ganhar seu espaço no mercado de trabalho (Sprung e Sprung, 2000).  

Alguns exemplos são o “Instituto de psicologia aplicada e coleta de investigação 

psicológica” de Berlin, fundado em 1906 por Otto Limann e William Stern, que 

conduzia pesquisas de contrato para ministérios, indústrias e escolas e o“Instituto das 

ciências sexuais”, fundado em 1918 por Magnus Hischfeld, em Berlin. Em meio a esse 

contexto, por volta da virada do século XX, surge a psicanálise no território alemão e 

em 1910 foi criada a “União Psicanalítica de Berlin”, pelo médico e psicanalista Karl 

Abraham. Kurt Goldstein também criou a clínica neuropsicológica, por meio do 

trabalho com soldados prejudicados durante a 1ª guerra.  Vários outros institutos ainda 

foram criados nessa época (Sprung e Sprung, 2000).  

O Período do Nacionalismo (1933-1945), segundo Sprung & Sprung (2000), 

trouxe prejuízos para a população dos psicólogos, mas para a psicologia no geral, esse 

período trouxe consigo significativos avanços. Se por um lado o país perdeu cerca de 

um terço dos psicólogos atuantes por motivos políticos, religiosos ou racistas, por outro, 

o processo de profissionalização da psicologia disparou, principalmente por meio do 

desenvolvimento da psicologia das forças armadas. 
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Em maio de 1935, começou a operar uma nova lei militar que regulamentava o 

serviço militar obrigatório. Com o crescimento do número de círculos militares e das 

frentes de comando, o número de vagas para psicólogos também cresceu. Esse aumento 

pôde ser visto da mesma forma nos campos da marinha, do exército e da aeronáutica. 

Esse contexto contribuiu para que ocorressem também mudanças no cenário da 

psicologia aplicada, por meio da criação de um regulamento que, a partir de 1941, 

passou a guiar a formação e atuação dos psicólogos alemães, oficializando assim, a 

formação continuada em psicologia desses profissionais que atuavam fora da área 

acadêmica. Inicia-se assim, uma nova fase para a psicologia moderna na Alemanha 

(Sprung e Sprung, 2000). 

O regulamento de 1941 regeu a estrutura e o conteúdo dos planos de ensino 

superior em psicologia por praticamente duas décadas pós-guerra. Da mesma forma, os 

programas de pesquisa instituídos nos anos anteriores, entre 1930 e 1940, tiveram 

continuidade até os anos 60. As metodologias de ensino eram regidas por 

procedimentos fenomenológicos, qualitativos e quase-experimentais. As teorias eram 

dominadas por abordagens molares (Sprung e Sprung, 2000 

Com a expansão da 2ª Guerra Mundial, a partir de 1942, algumas áreas da 

psicologia passaram a sofrer restrições no que diz respeito à atuação dos psicólogos, 

principalmente aquelas que não estavam ligadas às prestações de serviços psicológicos 

destinados à guerra. As mobilizações de recrutamento de forças para atuarem durante a 

guerra foram se tornando cada vez mais frequentes, principalmente após sua declaração 

oficial. As destruições de cidades, e com elas todos os institutos e instituições ligados à 

psicologia, durante o período da guerra, levaram a uma temporária paralisação no 

desenvolvimento da psicologia no país (Sprung e Sprung, 2000). 
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A história da Alemanha pós-guera foi marcada pela divisão do país, por um 

muro, em dois territórios/estados. Inicialmente, o país foi tomado pelas quatro potências 

vencedoras da Guerra, Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética, 

passando a dividir a Alemanha em quatro zonas de ocupação. Mais tarde, em 1949, as 3 

zonas a oeste do país – Estados Unidos, França e Reino Unido - formaram República 

Federal da Alemanha - RFA (Alemanha Ocidental), tendo a cidade de Bonn como sua 

capital e a União Soviética formou a República Democrática Alemã – RDA (Alemanha 

Oriental), tendo Berlim como sua capital.  Cada estado possuía seu próprio sistema 

político e econômico, a RDA seguia o modelo socialista e a RFA era capitalista (Sprung 

e Sprung, 2000).  

Em 13 de agosto de 1961, o governo da RDA construiu um muro, uma barreira 

física, que ficou conhecida como “Muro de Berlim”. O objetivo era dividir a cidade, 

separando a Berlim Oriental da Ocidental. O muro foi construído com um feroz sistema 

de vigilância, além de ser patrulhado por militares da RDA. Ele circundava todo o lado 

Ocidental, e evitava que os alemães orientais fugissem devido às restrições de 

emigração impostas pelo governo, para o território capitalista (Sprung e Sprung).  

Esse fato causa impactos diretos na estruturação organizacional da psicologia 

alemã. Entre 1961 e 1989, com a “Doutrina Hallstein” e a “Política de Demarcação”, foi 

limitado o relacionamento oficial entre os psicólogos da RFA e RDA. Assim, os dois 

territórios passaram a ter suas próprias organizações. Um exemplo disso é a Associação 

de Psicologia da RDA, fundada em 1963 (Sprung e Sprung, 2000). 

No que diz respeito ao desenvolvimento da psicologia nos dois territórios, vale 

destacar que anos os 60 e 70 foram marcados pela atuação de uma geração de 

psicólogos, que foi influenciada, principalmente pelas tradições psicológicas presentes 

nos Estados Unidos.  Em 1959 criou-se na RFA, um grupo paralelo a Associação Alemã 
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de Psicologia, denominado “Psicólogos experimentais”, dos quais faziam parte, 

psicólogos que priorizavam o estudo e a aplicação de estratégias de pesquisa que 

utilizavam métodos experimentais e matemáticos (Sprung e Sprung, 2000).  

Com isso, novas áreas como, a psicologia cognitiva, a biopsicologia e a 

psicologia cibernética surgiram, causando impactos teóricos e metodológicos para a 

psicologia no geral.  Assim, algumas das áreas até então existentes, como a psicologia 

do desenvolvimento, a psicologia da personalidade, o psicodiagnóstico e a psicologia 

social ganharam nova base teórica e metodológica. Nos currículos e planos de ensino 

também surgiram novas possibilidades, como o estudo de métodos e testes estatísticos, 

entre outras (Sprung e Sprung, 2000).  

Não satisfeitos com as perseguições políticas e as limitações impostas por elas, 

alguns psicólogos da RFA e da RDA se mobilizaram, gerando um movimento que tinha 

como objetivo encontrar maneiras que viabilizassem o trabalho cooperativo. Uma 

possibilidade então surgiu quando, em 1966, a RDA passou a fazer parte de uma 

organização internacional, a União Internacional das Ciências Psicológicas 

(Internacional Union of Psychological Science). Em 1980, por convite da RDA, 

aconteceu o congresso mundial dessa união na cidade de Leipzig, do qual a RFA 

também pôde participar. Dessa forma, várias outras conferências e congressos 

internacionais foram sendo organizados nos dois territórios, uma vez que convites 

diretos entre a RFA e a RDA eram permitidos somente em casos excepcionais (Sprung 

e Sprung, 2000). 

Esse quadro muda nos anos 80, a partir de um acordo feito entre os presidentes 

das duas associações alemãs de psicologia, Gerd Lüer (RFA) e Adolf Kossakowski 

(RDA), que permitia a organização de eventos Alemanha – Alemanha, mas antes que 

isso acontecesse, a história dos dois territórios sofre mudanças, a partir da crise no 
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sistema socialista e o fim deste na RFA, o que acarretou em protestos da população a 

favor da reunificação do país, e a consequente queda do muro de Berlin, em 9 de 

novembro de 1989. Vale ressaltar que, antes disso, a Política de Demarcação da RDA 

ainda cogitava a possibilidade de fundar uma nova psicologia, que incluía a filosofia do 

socialismo e se distanciava da “Psicologia da Burguesia”, vigente na RFA. Surgiram 

nomes como “Psicologia da personalidade socialista” ou “Psicologia da RDA” (Sprung 

e Sprung, 2000). 

Porém, o primeiro congresso pós-queda do muro, que ocorreu na cidade de Kiel, 

em 1990, demonstrou não haver diferenças entre as psicologias vigentes na antiga RDA 

e RFA, a ponto de desenvolver uma “nova psicologia”. Em algumas áreas, como a 

psicologia clínica e organizacional, a psicofísica, a psicologia cognitiva e a psicologia 

do desenvolvimento e da aprendizagem, o progresso foi positivo e bastante similar em 

ambos os territórios (Sprung e Sprung, 2000).  

Consequentemente, após a reunificação dos territórios, em três de outubro de 

1990, no qual a RDA foi anexada pela RFA, a psicologia alemã passa por mais uma 

transformação, por meio da necessidade de uma nova organização, para unir as formas 

de trabalho, ensino e pensamento de dois territórios que até então mantinham contato 

restrito. Para isso, basicamente seguiu-se o modelo vigente na RFA.  

Muitos pesquisadores e cientistas foram transferidos para outras regiões do país. 

Os psicólogos da RDA passaram por avaliações, e com isso, muitos deles perderam seus 

empregos, por não serem considerados aptos para atuarem na “nova Alemanha”. Além 

disso, muitos institutos de pesquisa, ensino e trabalho patrocinados pela RDA, foram 

fechados (Sprung e Sprung, 2000).  

Por outro lado, a comissão de reorganização da psicologia da antiga RFA era 

bem estruturada em termos profissionais e técnico-materiais, o que viabilizava a 
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conexão com as universidades e outros institutos psicológicos ainda existentes na antiga 

RDA. Ademais, foram fundados novos institutos e departamentos psicológicos em 

novas e antigas universidades. Alguns exemplos disso são as cidades de Potsdam, 

Greifswald, Rostock, entre outras. Apesar dos prejuízos sofridos por muitos dos 

psicólogos da RDA com o processo de reunificação da Alemanha, Sprung e Sprung 

(2000) consideram que o mesmo trouxe mudanças e reformas positivas, que 

contribuíram positivamente para o desenvolvimento da psicologia no geral. 

No final do século XX e início do século XXI foi possível identificar que 

continuação do processo de profissionalização e institucionalização da psicologia na 

Alemanha, segue principalmente em três direções. A primeira delas diz respeito ao seu 

desenvolvimento científico, buscando uma atuação multidisciplinar. A segunda se refere 

à extensão do campo aplicado e a terceira se dá em busca de mais possibilidades de 

atuação da psicologia nos diferentes contextos (Sprung e Sprung, 2000).  

Certamente os eventos históricos citados ao longo desse texto contribuíram de 

alguma forma para o modo como a psicologia se estrutura nos dias atuais na Alemanha.  

Pode-se dizer que a atuação do psicólogo no país segue um rigoroso padrão, com 

normas estipuladas pela Lei do Psicoterapeuta, criada em 1999. A lei regulamenta o 

exercício da profissão do psicoterapeuta para adultos, jovens e crianças, tanto no nível 

legal de reconhecimento profissional (aprovação para obtenção do título, pré-requisitos 

para o atendimento por meio do sistema de saúde pública e reconhecimento oficial das 

abordagens e dos cursos de psicologia por um Conselho Científico), quanto no nível 

sócio-jurídico e financeiro (reembolsos relacionados à psicoterapia) (Wolff, 2009). 

Um dos pré-requisitos para a obtenção do título de psicólogo/psicoterapeuta para 

aqueles que desejam atuar na área clínica, segundo a Lei do Psicoterapeuta, é que, após 

a conclusão do curso de graduação, o profissional escolha uma abordagem psicológica, 
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para se especializar. A especialização/formação pode durar de 3 a 5 anos, dependendo 

de ser cursada em período integral ou parcial (Wolff, 2009).  

A estrutura curricular da formação do psicólogo demanda um total de 1800 

horas de atividade, divididas em 600 horas de formação teórica, 600 horas de atividade 

prática, direcionadas a atendimentos com supervisão, além de 120 horas de prática sem 

supervisão. Apenas cinco terapias são reconhecidas legalmente pelo Conselho 

Científico, sendo elas a Terapia Comportamental/Terapia Cognitivo-Comportamental, a 

Psicanálise, a Psicoterapia Psicodinâmica, Terapia Sistêmica e a Terapia Centrada no 

Cliente (Wolff, 2009).  

Além de se especializar em uma dessas abordagens, é dever do psicólogo 

adquirir conhecimento básico a respeito de outras técnicas e métodos psicoterapêuticos 

cientificamente reconhecidos. Contudo, o profissional que desejar atender por meio do 

sistema público de saúde pode optar apenas pela Psicanálise, Psicoterapia 

Psicodinâmica ou pela Terapia Cognitivo-Comportamental (Wolff, 2009). 

De acordo com o levantamento realizado em março de 2008 pela Associação 

Federal dos Comitês dos Cursos de Formação de Psicólogos, existem na Alemanha 

cerca de 180 institutos de formação aprovados pelo estado. Desses, cerca de 140 

oferecem formação em psicoterapia para adultos e 60 para adolescentes e crianças 

(alguns oferecem ambos). Aproximadamente 90 deles oferecem uma especialização em 

Terapia Cognitivo-Comportamental (Ruggaber,2008).  

Além disso, de 8.500 alunos integrantes dessas instituições em todo o país, cerca 

6.000 deles se especializaram em psicoterapia para adultos, 4.500 para conduzir o 

atendimento na abordagem comportamental e 1.500 na psicanálise e/ou psicodinâmica. 

Dos restantes 2.500 alunos que se especializaram no atendimento infanto-juvenil, cerca 
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de 1.700 optaram pela abordagem cognitivo-comportamental e 800 pela psicanálise e/ou 

psicodinâmica (Ruggaber, 2008).  

Esses dados demonstram haver uma população numerosa de psicólogos clínicos 

que conhecem a teoria de B.F. Skinner na Alemanha. No que diz respeito à prática 

clínica, conhecem alguns modelos de terapias contextuais, como a Terapia de Aceitação 

e Compromisso (ACT). Elas são descritas na obra de Heidenrich & Michalak (2013), na 

qual os autores alemães descrevem a trajetória das Terapias Comportamentais e 

apresentam as terapias contextuais. Eles ainda mencionam a Terapia Focada na 

Compaixão (TFC), a Terapia Cognitiva Baseada em Minfulness e Aceitação, a Terapia 

Metacognitiva (MCT), a Terapia do Esquema e a Psicoterapia Positiva. Por outro lado, 

a FAP, apesar de ser designada recentemente como uma terapia contextual, e por isso, 

possivelmente conter elementos compatíveis com a prática dos psicólogos 

comportamentais alemães, parece ser pouco conhecida por eles.  

 

A cultura alemã 

Este trabalho tem como objetivo investigar a frequência com que os terapeutas 

alemães utilizam algumas estratégias e quão efetivas eles as consideram para o seu 

contexto terapêutico.  Os terapeutas que foram consultados no estudo fazem parte da 

cultura alemã. Skinner (1981) confere especial importância à cultura quando afirma que 

ela é parte determinante do comportamento humano. Portanto, considera-se necessário 

descrever alguns aspectos do contexto nos quais os terapeutas germânicos estão 

inseridos, que podem em algum grau influenciar o comportamento deles.   

Skinner (1981) descreve a cultura de uma nação a partir de suas práticas 

culturais. Segundo ele, as práticas de uma cultura compreendem a maneira como o povo 

cuida de suas crianças, cultiva seus alimentos, produz seu tipo de habitação ou 
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vestuário, como se diverte, como forma seu governo, sua religião, suas instituições, 

como seus membros tratam uns aos outros, entre outras características.  

De acordo com o autor (1981), é possível descrever a cultura por meio da 

enumeração de suas práticas. Essas podem ser de origem ética, econômica, racial, etc. 

Assim, muitas vezes, define-se uma cultura por suas instituições ou sistemas 

dominantes, ou seja, pelo conjunto dominante de práticas culturais. Quando se fala em 

uma cultura “cristã”, “muçulmana” ou “budista”, por exemplo, refere-se às instituições 

religiosas dominantes, podendo outras práticas ocorrer em paralelo.  

Segundo Skinner (1981), a cultura poderia ser entendida como os costumes de 

um grupo de indivíduos, e costumes ou práticas culturais são comportamentos de 

indivíduos em grupos. De acordo com o autor, não existem ideias ou valores de uma 

cultura em um nível diferente da observação do proposto por uma ciência natural. O que 

se pode observar são comportamentos de indivíduos e são eles que constituem, em 

última análise, as práticas de uma cultura. As “ideias” de uma cultura são, em uma 

análise skinneriana, as contingências sociais ou os comportamentos produzidos por elas, 

e os “valores”, os reforçadores relacionados. 

Portanto, pode-se pensar que a maneira como os indivíduos da cultura germânica 

se comportam e se relacionam entre si está diretamente ligada ao contexto no qual os 

comportamentos ocorrem e, são mantidos pelas consequências que produzem. Isso quer 

dizer que, as demandas sociais de cada tempo histórico da cultura germânica 

possibilitaram transformações nos comportamentos socialmente aceitos.  

Elias (1994), sociólogo alemão, elaborou uma análise da história dos costumes e 

do processo civilizador na Alemanha, França e Inglaterra, com o objetivo de verificar 

como se apresenta o processo de formação do homem civilizado e analisar aspectos 

relacionados à educação e ao bem viver da sociedade. O autor mostra as conexões 
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existentes entre a estrutura social (sociogênese) e os costumes dos indivíduos de 

determinadas configurações sociais (psicogênese) e compartilha da ideia de que os 

costumes e as boas maneiras foram moldados conforme as demandas sociais vigentes 

em cada época.  

Segundo Elias (1994), a história das boas maneiras está diretamente relacionada 

às regras de comportamento social. A história refere-se não apenas a questão da 

etiqueta, mas também diz respeito à moral, à ética, ao valor interno dos indivíduos e aos 

aspectos externos que se revelam nas suas relações com os outros. Todas as sociedades, 

ao longo da história, criaram normas e princípios com a finalidade de orientar as 

relações entre grupos e pessoas.  

O sentimento de vergonha, por exemplo, foi selecionado ao longo do tempo por 

uma sociedade na qual existiam princípios que impunham regras que se não fossem 

seguidas, implicariam em penalidades, que iam da desaprovação à exclusão daqueles 

que não a respeitassem. De acordo com o autor (1994), os hábitos e costumes são 

naturalizados, e sentimentos consistentes com eles são aprendidos. 

Para evidenciar as mudanças que ocorreram nos padrões comportamentais e de 

relacionamento do povo alemão, tanto da classe superior cortesã, quanto da classe 

média após a Idade Média, Elias (1994) analisa trechos de obras da literatura alemã, do 

século XIII ao século XIX. Dentre os autores selecionados, estão Goethe, J.W.V., 

Schiller, J.C.F.V., e Lessing, G.E., representantes da burguesia do século XVIII. 

O contexto social alemão no final do século XVII e, ainda no século XVIII, é 

caracterizado por uma grande diferenciação entre as classes sociais existentes, a 

aristocracia e a burguesia, impedindo a mobilidade social. A “Guerra dos Trinta Anos” 

no início do século XVII deixou uma enorme devastação econômica no país e, a 
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burguesia alemã era caracterizada por certa pobreza em relação aos padrões da França e 

da Inglaterra (Elias, 1994). 

Assim, a língua alemã passou a ser conhecida como bárbara e incômoda, comum 

das classes médias e baixas. As cortes da aristocracia alemã adotavam a língua francesa 

e buscavam de todas as maneiras imitar os franceses, aderindo aos modelos 

comportamentais por eles propostos. Portanto, a língua francesa passou a se difundir por 

toda a classe superior alemã, pois era símbolo de riqueza e nobreza (Elias, 1994). 

Com a melhora da situação econômica e social, no fim do século XVIII, a 

literatura e filosofia propriamente alemã passaram a se desenvolver mais, de forma que, 

no final do século, a língua alemã já era rica e flexível e, com uma enorme produção 

artística e literária, desenvolvida principalmente pela burguesia em ascensão. 

A ascensão da burguesia foi um momento marcante na história do povo alemão, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de novos valores e padrões 

comportamentais. Os burgueses não tinham acesso às cortes e também não almejavam 

essa aproximação. O interesse deles era formar uma nova sociedade a partir de outros 

valores e, derrubar a aristocracia e seus valores, pois, além de não terem interesse em 

questões políticas, dedicavam seu tempo no desenvolvimento artístico e intelectual 

(Elias, 1994). 

Como a burguesia alemã tinha acesso às universidades e, portanto, era 

intelectualizada, instalou-se entre eles um novo conceito de identidade, baseado em 

valores como intelectualidade, verdade e transparência, uma vez que consideravam os 

aristocratas falsos e mentirosos (Elias, 1994). 

Além disso, os aristocratas eram vistos como pessoas “frias” e sem sentimentos, 

pois não davam vazão as suas emoções, mentiam e enganavam em relação a seus 



 
 

14 
 

próprios sentimentos. Acreditavam que deveriam suprimir suas simpatias e antipatias 

para que todos pudessem conviver harmoniosamente e não criar desavenças.  

Nas obras literárias revisadas por Elias (1994) aparecem diversas situações 

sociais que ilustram a repressão de sentimentos. O autor enfatiza que as situações 

sociais geraram, em toda a Europa, preceitos e modos de comportamento semelhantes. 

Valores como a honestidade e a sinceridade passaram a ser característicos da classe 

média alemã. 

A literatura teve um papel importante de difundir a ideia de oposição entre 

burgueses “verdadeiros” e aristocratas “falsos”. Com a pouca ação política vinda da 

aristocracia, a burguesia passou a ganhar cada vez mais força, de forma que a imagem 

da aristocracia foi difundida por todo o território alemão de maneira pejorativa, e, os 

valores burgueses foram sendo cada vez mais valorizados como próprios do povo 

alemão, ariano, que falava a língua alemã e possuía os verdadeiros ideais para uma boa 

sociedade. A identidade coletiva foi bastante difundida nos finais do século XIX (Elias, 

1994).  

As ideias foram sendo disseminadas e ganhavam força principalmente dentro 

das universidades, cujo corpo docente era formado por professores que pertenciam a 

burguesia. O clérigo também foi responsável por difundir esses ideais, aumentando cada 

vez mais o desprezo pela aristocracia dos “bons modos” (Elias, 1994). 

Em meio a esse contexto, os alemães criaram um novo conceito em contraponto 

a noção de civilização que ditava o comportamento da nobreza. Surgiu o conceito de 

cultura, que incorporava todos esses valores e padrões comportamentais da sociedade 

alemã burguesa de sinceridade, honestidade, intelectualidade, respeito e também 

características étnicas, como povo germânico, ariano, de língua alemã e, que 

principalmente não precisavam da ajuda dos franceses para formar uma sociedade, pois 
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eles mesmos possuíam uma cultura, um conceito que englobava valores e 

comportamentos puramente alemães (Elias, 1994). 

Por meio dessa contextualização, é possível perceber como esses 

comportamentos foram construídos e selecionados ao longo do tempo, como práticas 

culturais. É possível, por exemplo, perceber que a sociedade alemã possui uma história 

muito peculiar com a educação no geral, o que possivelmente contribuiu na construção 

de um sistema educacional que, até os dias atuais serve de modelo para outras 

sociedades, principalmente no que diz respeito ao fomento à ciência e à pesquisa.  

                             
   

FAP e sua expansão pelo mundo 

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) é uma terapia de orientação 

interpessoal desenvolvida para ajudar a tratar problemas de clientes que tenham a ver, 

fundamentalmente, com relacionamentos humanos. Ela surgiu há algumas décadas, e é 

considerada uma terapia contextual, assim como a ACT (Terapia de Aceitação e 

Compromisso), a DBT (Terapia Comportamental Dialética) e a BA (Terapia de 

Ativação Comportamental). 

Robert Kohlenberg e Mavis Tsais, criadores da FAP, depositaram na relação 

terapêutica a responsabilidade da produção de mudanças, partindo do princípio de que a 

terapia é o contexto no qual o comportamento-problema do cliente aparece, e pode 

então ser modelado pelo terapeuta. Para entender o fenômeno responsável pela 

produção de mudanças na relação terapêutica, os autores fizeram uso da base filosófica 

do Behaviorismo Radical de Skinner. 

 O objetivo era fornecer uma nova perspectiva sobre a forma como são obtidos 

os ganhos terapêuticos por meio da interação. Assim, os autores partiram das 

experiências adquiridas na prática para construir uma teoria com base em conceitos 
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comportamentais, ao mesmo tempo em que utilizaram os conceitos já existentes, 

aspectos teóricos associados e descobertas de laboratório para refinar as intervenções 

terapêuticas (Tsai et al., 2009). 

Em 1987, surgiu o primeiro texto sobre a FAP, que foi publicado em forma de 

capítulo no livro Psychotherapists in Clinical Practice, editado pelo professor da 

Universidade de Washington, Neil Jocobson. Essa publicação deu origem ao primeiro 

livro da FAP, que foi publicado em 1991, e intitulado Psicoterapia Analítica Funcional: 

criando relações terapêuticas intensas e curativas (Kohlenberg & Tsai, 1991). Ele foi 

traduzido para o português, japonês e espanhol. Somente 10 anos após a sua publicação 

original, em 2001, foi publicado no Brasil. 

O desafio dessa primeira obra consistiu em demonstrar o esforço dos autores 

para transpor alguns dos métodos da análise experimental do comportamento para a 

situação terapêutica. A forma como o reforçamento, a especificação dos 

comportamentos clinicamente relevantes e a generalização podem ser obtidos dentro das 

limitações de uma situação típica de tratamento em consultório é a base de intervenção 

da FAP.  

Os pressupostos filosóficos e teóricos que dão suporte à FAP, as técnicas de 

manejo clínico e estratégias para ampliar as percepções do terapeuta, são descritos nesse 

livro. O terapeuta utiliza os recursos disponíveis na própria relação terapêutica. Assim, a 

modelagem de repertórios comportamentais alvo ocorre a partir do momento em que o 

comportamento-problema do cliente surge em sessão. Da mesma forma, o reforço 

contingente (no aqui/agora da sessão) é fornecido pelo terapeuta em relação ao 

comportamento de melhora do cliente. Uma vez que o responder é consequenciado logo 

após sua ocorrência, os efeitos do tratamento poderiam ser mais significativos, segundo 

os autores (Kohlenberg & Tsai, 1991).  
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Para aumentar a probabilidade de que os ganhos obtidos em sessão se 

generalizem para a vida diária do cliente, os autores recomendam na técnica terapêutica 

da FAP, que o ambiente terapêutico evoque os mesmos comportamentos que são 

apresentados fora da sessão. A comparação entre contexto terapêutico e diário e, os 

comportamentos que o cliente apresenta em ambos, deve ter por base uma análise 

funcional, ao invés de topográfica. Assim, segundo os autores, o terapeuta cria um 

contexto terapêutico funcionalmente similar ao cotidiano do cliente, permitindo que ele 

apresente melhoras nos demais âmbitos da vida (Kohlenberg & Tsai, 1991).  

A especificação dos comportamentos de interesse é uma característica 

importante da FAP, assim como das demais terapias comportamentais. Sua aplicação 

clínica é discutida em termos de certos tipos de comportamento do cliente e do 

terapeuta. A expressão CRB – comportamento clinicamente relevante – é utilizada para 

fazer referência aos comportamentos problema e aos comportamentos finais desejados 

do cliente e que ocorrem na interação com o terapeuta.  

 Comportamentos problemáticos que ocorrem na sessão e devem ser 

enfraquecidos ao longo da terapia são definidos como CRB1. Comportamentos 

referentes à melhora do cliente e que devem ser fortalecidos, são os CRB2 e, as 

interpretações que o próprio cliente faz de seu comportamento em relação ao terapeuta 

são denominados CRB3.  

Em relação às técnicas de manejo clínico, os autores as descrevem em forma de 

cinco regras. São sugestões para o comportamento do terapeuta, com o objetivo de 

consequenciar os comportamentos do cliente de forma reforçadora (Kohlenberg & Tsai, 

1991).  

A primeira orientação dos autores é que o terapeuta observe a ocorrência de 

CRBs. Isso aumenta a probabilidade dele emitir respostas apropriadas frente aos 



 
 

18 
 

comportamentos do cliente, respondendo naturalmente frente às situações que ocorrem 

na sessão. A segunda sugestão é que o terapeuta evoque CRBs, o que significa criar 

condições para o surgimento dos problemas e das melhoras do cliente no contexto da 

terapia, que nem sempre aparecem por si só. A terceira regra é que o terapeuta reforce 

as melhoras do cliente de forma natural. A quarta sugestão dos autores, observar os 

efeitos reforçadores do comportamento do terapeuta em relação aos CRBs do cliente, 

leva o terapeuta a observar os efeitos que seu próprio comportamento tem sobre o 

cliente, permitindo que ele o modifique quando necessário, ou encaminhe o cliente 

quando a mudança não é possível. A quinta regra orienta o terapeuta a fornecer 

interpretações de variáveis que afetam o comportamento do cliente, com o objetivo de 

aumentar o contato com as variáveis de controle (Kohlenberg & Tsai, 1991).  

Outra contribuição da FAP se encontra descrita em um capítulo deste primeiro 

livro, e refere-se à teoria de formação do self, que está envolvido em grande parte dos 

transtornos de personalidade. A maioria dos indivíduos que apresentam esses 

transtornos possuem problemas de relacionamento interpessoal, e por isso, uma teoria 

baseada no behaviorismo radical para entender e tratar desses comportamentos é útil 

para os terapeutas que atuam clinicamente com esses clientes (Kohlenberg & Tsai, 

1991).  

Diversas pesquisas foram desenvolvidas após a publicação do primeiro livro da 

FAP, a fim de avaliar sua efetividade. Estudos de caso como os de López (2003), 

Bermúdez, Ferro & Calvillo (2002), Vandenberghe, Ferro & Furtado da Cruz (2003), 

Kohlenberg & Tsai (1998), Gosch & Vandenberghe (2004), Kohlenberg & 

Vandenberghe (2007), Vandenberghe (2007) e Ferro, Valero & Vives (2006), por 

exemplo, incluíam a FAP como único tratamento de diversos tipos de transtornos, 

apresentando resultados benéficos para os diferentes tipos de populações.  
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Uma importante contribuição para a FAP foi a tese de doutorado de Glenn 

Callaghan, defendida em 1998 e publicada em Callaghan & Follette (2008). Nesse 

trabalho, os autores criaram uma escala de categorização de comportamentos do 

terapeuta e do cliente, chamada Functional Analytic Psychotheray Rating Scale 

(FAPRS) (Callaghan, Follette, Ruckstuhl & Linnerooth, 2008). Por meio dela é possível 

estudar interações terapeuta/cliente, o que possibilitou a identificação do mecanismo de 

mudança da FAP, que é o responder contingente do terapeuta aos CRBs do cliente. 

O propósito da FAPRS é documentar os comportamentos do cliente e do 

terapeuta durante o curso de uma terapia com a FAP. Ela identifica a função dos 

comportamentos da díade, ao invés de sua forma. Ou seja, a categorização de um 

comportamento do terapeuta, bem como a definição de sua efetividade, se dá a partir do 

seu efeito sobre o cliente. Do mesmo modo, os comportamentos do cliente são 

categorizados a partir do efeito que tiveram sobre o comportamento do terapeuta 

(Callaghan et. al., 2008). 

A partir desse sistema de categorização, foi possível demonstrar de forma mais 

confiável quais ações do terapeuta, utilizados no contexto clínico, tem um impacto 

modificador nos comportamentos do cliente e, sobre quais comportamentos essa 

mudança ocorre, facilitando assim, o estudo empírico da FAP. Dessa forma, avanços 

comprovando sua eficácia, foram possíveis (Cattivelli, Tirelli, Berardo, & Perini, 2012; 

Knott, Wetterneck, Derr, & Tolentino, 2015; Popovitz, 2015; Silva-Dias, 2015; Villas-

Bôas, 2015). Além disso, uma recente revisão meta-analítica, realizada por Singh 

(2016), que teve como objetivo quantificar a eficácia dos dados de pesquisas que 

utilizavam o delineamento de sujeito único mostrou que, de uma forma geral, os efeitos 

da FAP foram classificados como sendo significativos quanto a sua eficácia.   
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Quase duas décadas depois, em 2009, foi publicado o segundo livro da FAP 

pelos autores. Dessa vez, com o auxílio de outros editores: Jonathan Kanter, Barbara 

Kohlenberg, William Follette e Glen Callaghan (Tsai et al., 2009). Essa obra foi 

intitulada Um guia para a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP): consciência, 

coragem, amor e behaviorismo.  

Uma das diferenças mais marcantes desta segunda obra diz respeito à 

terminologia utilizada pelos autores. No livro, eles usam termos como, consciência, 

coragem e amor (awareness, courage & love - ACL), para se referir à “qualidades 

terapêuticas importantes ao programar as cinco regras da FAP” (Tsai et. al., 2009, p. 8).  

Assim, é indicado que o terapeuta esteja atento/consciente para identificar CRBs (Regra 

1), corajoso para evocá-los (Regra 2), seja amável para reforçar naturalmente CRBs2 

(Regra 3 ), esteja consciente/atento ao impacto do seu comportamento em relação aos 

CRBs do cliente (Regra 4) e forneça interpretações funcionais e implementar estratégias 

de generalização (Regra 5). A princípio, os autores utilizaram o modelo ACL para 

descrever comportamentos do terapeuta que ocorrem no contexto da terapia.  

Nesta obra também surge a inserção da noção de que, um dos possíveis alvos da 

FAP, é modelar no repertório do cliente comportamentos relacionados a intimidade. 

Esse processo deve ocorrer durante a relação terapêutica, na qual o cliente emite o 

comportamento vulnerável à punição interpessoal (expressão de sentimentos e 

pensamentos) e o terapeuta reforça naturalmente as auto-revelações, e vice-versa 

(Kohlenberg & Tsai, 2009). 

A partir desta primeira menção ao modelo ACL, estudos e discussões 

envolvendo o modelo e seus processos foram sendo desenvolvidos. Por exemplo, 

pesquisas recentes em FAP (Haworth, Kanter, Tsai, Kuczynski, Era & Kohlenberg, 

2015; Kohlenberg, 2015; Knott, Wetterneck, Derr & Tolentino, 2015) tem explorado o 
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“modelo terapêutico de contato social”, que surgiu a partir dos três termos, consciência, 

coragem e amor. Este modelo visa promover e trazer melhoras nos repertórios de 

intimidade e proximidade/contato social do cliente, dada a importância dessas 

habilidades para o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais saudáveis 

(Haworth et. al., 2015) e para o bem estar físico e emocional do ser humano (Knott et. 

al., 2015).    

Por isso, o modelo de contato social foi desenvolvido visando não somente os 

comportamentos do terapeuta, mas, também os comportamentos-alvo a serem 

modelados no cliente.   Agindo com consciência, coragem e amor no contexto diário, o 

cliente aumenta a probabilidade de construir contatos sociais/relacionamentos positivos. 

Pugna-se que o modelo também seja aplicado ao cliente para nortear metas terapêuticas, 

conforme indica a Figura 1 (Haworth et. al., 2015).  

 

Figura 1 – Tradução do modelo clínico da FAP de conexão social extraído de Haworth 

et al. (2015) e traduzido livremente pela autora 

Uma importante discussão levantada a partir da criação do modelo refere-se 

justamente aos termos “Consciência, coragem e amor”. Eles podem ser considerados 

termos mediadores (middle-level terms), uma vez que, estão relacionados à atuação do 

terapeuta e do cliente, mas não oferecem uma clara definição da topografia e da função 
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dos comportamentos em questão. O emprego dos termos possivelmente levantou certa 

polêmica na comunidade de analistas do comportamento na clínica, que priorizam o uso 

da linguagem teórica, clara e precisa (Kanter, Holman & Wilson, 2014).  

No entanto, ACL parecem ser processos importantes para utilização da FAP, 

tornando a relação terapêutica mais íntima, conforme mencionam Kohlenberg & Tsai 

(2009). Hayes e colaboradores (2012) discutem o uso de conceitos mais abstratos e 

menos técnicos. Eles enfatizam que seu uso possivelmente condiz com os princípios 

propostos pelas Ciências Comportamentais e Contextuais (Contextual Behavioral 

Science – CBS), uma vez que facilitam a compreensão do pensamento contextualista, 

proposto pela teoria, e a aplicação clínica das técnicas por profissionais que 

desconhecem os princípios behavioristas.  

Para melhor ilustrar a ideia, os autores utilizam a Terapia de Aceitação e 

Compromisso (Acceptance and Commitment Therapy – ACT) como exemplo da nova 

proposta de pensamento contextualista. Segundo eles, ela é um modelo de flexibilidade 

psicológica que se apoia nos princípios da filosofia funcional, e utiliza termos como, 

aceitação, atenção plena, valores, “eu” como contexto e ação comprometida, que não 

são representantes da linguagem exata, típica do Behaviorismo Radical. Porém, os 

autores ressaltam que sua aparência informal tem o objetivo de orientar profissionais 

para as características contextuais em vários domínios (Hayes, 2012). 

A FAP, como sendo uma terapia contextual, segue a mesma lógica.  O modelo 

ACL, proposto por ela, instiga o profissional a manter o foco no contexto da terapia e o 

cliente a manter o foco no aqui-e-agora em sua vida diária. Além disso, consciência, 

coragem e amor são termos de fácil compreensão, o que viabiliza a compreensão e a 

disseminação da FAP em comunidades terapêuticas que desconhecem seus pressupostos 
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filosóficos e, que provavelmente apresentariam dificuldades para compreender os 

termos técnicos que ela utiliza ( Kanter, Holman & Wilson, 2014).  

Em 2010 e 2012 foram publicados mais dois livros editados pelos autores 

criadores da FAP e outros pesquisadores da terapia. Até o momento não foram 

traduzidos para o português. O primeiro deles, editado pelos autores Jonathan Kanter, 

Mavis Tsai e Robert Kohlenberg, chama-se The Practice of Functional Analytic 

Psychotherapy (Kanter, Tsai, & Kohlenberg, 2010). Essa obra traz uma contribuição no 

sentido de mostrar a diversidade de contextos nos quais a FAP pode ser aplicada. Ela 

tem a intenção de apresentar a FAP ao leitor que a desconhece e atualizar, através de 

dados de pesquisas e experiências clínicas, aqueles que já possuem familiaridade com a 

estratégia (p. 1). 

A primeira parte do livro é dedicada para descrever pesquisas e experiências que 

integram a FAP com outras modalidades de terapia, como com a Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC), a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), a Terapia 

Comportamental Dialética (DBT), a Terapia de Ativação Comportamental (BA), as 

Terapias Psicodinâmicas e as Terapias Feministas (Kanter, Tsai & Kohlenberg, 2010). 

Casos clínicos e resultados de estudos utilizando intervenções baseadas na FAP 

com variadas populações, como casais, minorias sexuais, indivíduos de diferentes 

culturas, adolescentes, indivíduos com graves doenças mentais, indivíduos condenados 

por crimes sexuais e grupos, são descritos na segunda parte do livro (Kanter, Tsai & 

Kohlenberg, 2010). 

O segundo, nomeado Functional Analytic Psychotherapy (Tsai, Kohlenberg, 

Kanter, Holman, Loudon, 2012) faz parte da The CBT Distinctive Features Series, que 

visa publicar as características particulares de outras 10 abordagens psicológicas. O 

objetivo do livro é apresentar a FAP de forma breve e clara, distinguindo seus conceitos 
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de outros. Para isso, os autores sintetizaram sua visão, técnicas e princípios em 30 

pontos, sobre os quais discorrem no decorrer da obra, e que servem para maximizar a 

clareza e a compreensão da FAP para todos os leitores, inclusive aqueles com pouca ou 

nenhuma familiaridade com os princípios da análise do comportamento. 

Como pode ser percebido, desde a primeira publicação sobre a FAP, em 1987, 

mudanças na própria teoria foram ocorrendo ao longo dos anos e o interesse dos 

clínicos comportamentais por uma abordagem que foca na relação terapêutica também 

vem crescendo. Este interesse pode ser percebido por meio do número crescente de 

pesquisas que tratam da temática da FAP. Entre 1990 a 2012 foram publicados cerca de 

90 trabalhos (Mangabeira et al., 2012), o que não parece pouco para uma terapia 

recente. 

Diversos temas e populações têm sido estudados na FAP. O levantamento feito 

por Mangabeira e colaboradores (2012) identificou 14 tipos de assuntos sendo 

estudados em FAP entre 1990 e 2010. Crianças, adolescentes e adultos, com as mais 

diversas queixas e transtornos tem sido alvo de pesquisas utilizando a FAP como 

estratégia de tratamento.  Atualmente, as linhas de investigação em FAP podem se 

resumir em pesquisas aplicadas e experimentais, formas de avaliação e conceitualização 

de casos, instrumentos de medida e intervenção, procedimentos para melhorar a 

supervisão de terapeutas e integração com outras terapias (Ferro & Valero, 2015). 

O maior número de estudos em FAP tem sido conduzido em países como os 

Estados Unidos, Brasil e Espanha. Contudo, apesar de seu início ainda incipiente, países 

como a Suíça, Colômbia, Itália, Canadá, Reino Unido, Austrália e Alemanha já 

apresentam alguns estudos incluindo a temática da FAP, demonstrando seu possível 

interesse em conhecer e aplicar essa estratégia terapêutica (Mangabeira et. al., 2012; 

Scholz, 2005; Schneider, 2010). 
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A FAP é uma estratégia psicoterápica ainda em avaliação quanto à sua eficácia, 

tanto em sua parte teórica, quanto empírica. Além disso, seu diferencial de construir 

relacionamentos intensos, possivelmente tem chamado atenção de comunidades 

terapêuticas que ainda não conhecem seus pressupostos filosóficos e sua aplicação.  

 

FAP em diversos contextos  

Desde a sua criação, FAP tem sido aplicada em vários contextos, como, 

juntamente com outras estratégias terapêuticas, no tratamento de diversos transtornos e 

populações, e seus pressupostos e conceitos tem sido conhecidos e colocados em prática 

em alguns países. 

FAP integrada com outras terapias 

No que diz respeito a sua combinação com outras estratégias, o primeiro livro 

sobre a FAP, inclui uma análise comportamental da Terapia Cognitiva.  Os autores 

sugerem uma série de aprimoramentos visando a intensificação da relação terapêutica e 

o foco do terapeuta nos CRBs ditos cognitivos e interpessoais do cliente, que ocorrem 

no contexto do tratamento conduzido por meio da Terapia Cognitiva de Beck (CT). A 

combinação de estratégias da FAP com a TC foi denominada FECT. (Kohlenberg & 

Tsai, 1991). Alguns anos depois, em 1997, Kohlenberg obteve uma autorização para o 

desenvolvimento de um tratamento da NIMH (National Institute of Mental Health), a 

fim de desenvolver e avaliar a evolução da FAP, aprimorando a CT (Kanter, Tsai & 

Kohlenberg, 2010). 

A partir dos resultados promissores das pesquisas realizadas em FECT 

(Kohlenberg et al., 2002; Kanter et al., 2005), outros estudos se propuseram a investigar 

a combinação da FAP com estratégias terapêuticas como, com a ACT, a BA e a DBT.  
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A FECT foi também utilizada no tratamento de adolescentes depressivos, que 

apresentaram melhora dos sintomas por um período de seis meses (Gaynor & Scott, 

2002). Mais recentemente, Pedersen e colaboradores (2012) aplicaram a FAP após 

intervenções com a TCC em um estudo de caso único de um paciente com Transtorno 

de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Os resultados mostraram redução nos sintomas do 

TEPT e melhoras nos relacionamentos interpessoais na vida do cliente.  

FAP e ACT têm em comum uma agenda construtivista de repertório que visa 

desenvolver flexibilidade comportamental ao invés de eliminar ou alterar pensamentos e 

emoções. Assim, aplicá-las de forma integrada (FACT) pode trazer benefícios no 

repertório intrapessoal e interpessoal do cliente. Nesse sentido, na Universidade de 

Parma, na Itália, a FACT foi aplicada para promover habilidades sociais em três 

adolescentes e pré-adolescentes com dificuldades emocionais, e os resultados 

demonstraram aumento significativo na aquisição de comportamentos pró-sociais 

(Cattivelli et. al., 2014). A integração FAP-ACT ainda se encontra presente em outros 

estudos, como o de Gifford et. al., (2011), Baruch, Kanter, Busch & Juskiewicz (2009), 

Martín-Murcia, Cangas & Pardo (2011) e Novoa y Guzmán (2008).  

No que diz respeito a BA, FAP pode aprimorá-la na medida em que a relação 

terapêutica se torna o contexto para a modelagem e o reforço de repertórios sociais, que 

geralmente se encontram em déficit nos indivíduos com depressão. Manos e 

colaboradores (2008) realizaram um estudo de caso no qual aplicaram a integração BA-

FAP (FEBA), obtendo resultados positivos. McClafferty (2012) obteve resultados 

significativos por meio da aplicação da FEBA em um paciente que apresentava 

transtorno depressivo. Da mesma forma, Holman et. al., (2012) realizaram um estudo 

piloto com cinco sujeitos com problemas de tabagismo e depressão. Os resultados de 
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pré-teste e pós-teste indicaram que quatro deles apresentaram melhoras nos sintomas 

depressivos e três deixaram de fumar definitivamente.  

A DBT é uma terapia focada no tratamento de quadros que envolvam 

desregulação emocional, condutas suicidas ou de automutilação. Ela já preconiza o uso 

da relação terapêutica como ferramenta para o desenvolvimento de melhorias no cliente. 

Dessa forma, o uso da FAP é indicado como aprimoramento do treino de terapeutas, e 

também como técnica adjunta, uma vez que as cinco regras auxiliam o terapeuta na 

observação, intervenção e no reforço dos CRBs do cliente em tempo real (Waltz, 

Landes & Holman, 2010).  

A aplicação da FAP como metodologia de supervisão para terapeutas que 

atendiam clientes borderlines, tem sido explorada, assim como o efeito de intervenções 

baseadas na terapia, sobre CRBs de clientes com dificuldades de regulação emocional 

(Sousa e Vandenberghe, 2007; Esparza 2012). Da mesma forma, aproximações e 

possibilidades de integração da FAP com as Terapias Psicodinâmicas e com as Terapias 

Feministas são discutidas (Rosenfarb, 2010; Fideles & Vandenberghe, 2014). 

Por ser um modelo terapêutico flexível, na medida em que permite o terapeuta 

utilizar diversos tipos de estratégias para viabilizar o seguimento das cinco regras, é 

possível integrar exercícios e metáforas de outras modalidades terapêuticas com a FAP 

(Kohlenberg & Tsai, 2009), como com o mindfulnes (Kohlenberg et al., 2015) e com a 

Técnica de Haokomi, baseada em psicoterapias corporais (Collins, 2012).  

FAP no tratamento de diversos transtornos e populações 

Intervenções utilizando a FAP são possíveis no tratamento de diversos 

transtornos psiquiátricos, levando em consideração o fato de que existe uma relação 

próxima entre os problemas de relacionamento interpessoal e as patologias (Tsai et al., 
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2009). Além disso, ela é indicada justamente para clientes que não aderem ou não 

respondem adequadamente às terapias tradicionais.  

Há uma diversidade grande de estudos publicados, experimentais e aplicados, 

utilizando a FAP no tratamento das mais diversas queixas e transtornos, como: 

Transtornos de Personalidade (Bastos, Kanter & Meyer, 2012; Ferro-García, López-

Bermúdez & Valero, 2012; Vandenberghe & Martins, 2012) e, mais especificamente, 

Transtorno de Personalidade Limítrofe (Bastos, Kanter & Meyer, 2012; Sousa, 2004), 

Transtorno de ansiedade (Vandenberghe & Martins, 2012; López-Bermúdez, Ferro-

García & Calvillo, 2010a), em clientes com anorgasmia (Vandenberghe, Nasser, Silva 

& Pereira, 2010; Oliveira & Vandenberghe, 2005) e clientes que sofreram abuso sexual 

e Transtorno de Estresse Pós-Traumático (Pedersen, Callaghan, Prins, Nguyen & Tsai, 

2012; Pergher & Colombini, 2010; Kohlenberg & Tsai, 1998).  

 FAP ainda foi aplicada em clientes com depressão (McClafferty, 2012; Holman 

et al, 2012),  obsessões (Mendes & Vandenberghe, 2009; Kohlenberg & Vandenberghe, 

2007), dor crônica (Vandenberghe & Ferro, 2005; Vandenberghe, Ferro & Furtado, 

2003), fibromialgia (Queiroz & Vandenberghe, 2006), Transtorno de Esquizofrenia 

Paranoide (Bastos, Kanter & Meyer, 2012), tabagismo (Holman et al, 2012) e 

Transtorno de Personalidade Histriônica e Narcisista (Callaghan, Summers & Weidman, 

2003). 

Da mesma forma, existem estudos cujas intervenções utilizando a FAP foram 

realizadas em tratamentos com diferentes públicos. Entre eles estão crianças, (Gosch & 

Vandenberghe, 2004; Xavier, Kanter & Meyer, 2012), pré-adolescentes (Cattivelli, 

Tirelli, Berardo & Perini, 2012) e adolescentes (Newring & Wheeler, 2012), 

homossexuais (Rincón, 2013) e casais (Silva-Dias, 2015). Além do atendimento clínico 
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individual, intervenções FAP no contexto grupal também vem sendo discutidas e 

praticadas (Vandenberghe, 2015; Vandenberghe & Ferro, 2005). 

Problemas de relacionamento interpessoal estão mundialmente presentes, 

independentemente da cultura, raça, religião, condição socioeconômica ou localização 

geográfica dos indivíduos. Por isso, os criadores da FAP defendem a ideia de que ela 

seja aplicável em outros contextos culturais e com clientes de origens diferentes do 

terapeuta (Kohlenberg & Tsai, 1991).  

Alguns autores fazem considerações a respeito do atendimento de clientes 

minoritários feito por terapeutas pertencentes à cultura dominante, destacando possíveis 

falhas do terapeuta. Sue e Sue (1977), por exemplo, sinalizam as interpretações errôneas 

que um terapeuta pode fazer sobre seu cliente de origem cultural distinta, pelo fato dele 

apresentar padrões comportamentais com os quais o terapeuta não está familiarizado.  

Da mesma forma, de acordo com López (1989), um terapeuta insensível às 

diferenças culturais existentes entre ele e seu cliente, pode não perceber os 

comportamentos problema do cliente.  Assim, facilmente o terapeuta corre o risco de 

confundir aspectos culturais do cliente com patologia ou padrões de comportamento 

disfuncionais ou então, até mesmo ignorá-los. 

Vandenberghe (2008) faz algumas considerações a respeito do conceito de 

cultura e suas implicações para o atendimento a clientes de culturas distintas do 

terapeuta. Assim, o terapeuta ao atender esse público, deve possuir em seu repertório 

algumas habilidades, como, estar sensível às diferenças culturais existentes entre ele e o 

cliente e ter consciência dessas diferenças, conhecer a cultura do cliente e de seus 

familiares, distinguir cultura de patologia e levar em consideração esses aspectos 

durante todo o processo da terapia.   
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Além disso, Vandenberghe (2008) descreve algumas características da FAP, que 

a diferem de outras terapias – como a TCC, por exemplo, e que podem auxiliar o 

terapeuta no atendimento de clientes de outras origens, protegendo-o de algumas 

armadilhas existentes nesse processo. Uma delas diz respeito ao uso do reforço natural 

ao invés de arbitrário. Ao fazer uso do reforço artificial com a população de clientes 

pertencentes a uma cultura distinta, o terapeuta corre o risco de reforçar 

comportamentos que não contribuem para a melhora do cliente, por estar sob controle 

de contingências externas à relação. Contudo, quando o comportamento do terapeuta 

fica sob controle do comportamento do cliente, há uma maior probabilidade que ele 

identifique os CRBs 1, diferenciando-os de aspectos culturais, e consequentemente 

reforce CRBs2.    

Outra característica citada pelo autor se refere ao modelo explicativo funcional 

no qual a FAP se baseia. Ou seja, ao invés de definir os comportamentos a partir de sua 

topografia ou conteúdo, o terapeuta procura entender, por meio da análise funcional, a 

relação entre as variáveis do ambiente e do organismo, para então definir se ele será 

alvo de intervenção ou não. Finalmente, ele destaca a oportunidade que o terapeuta tem 

de modelar o comportamento do cliente no próprio contexto da terapia, dependendo 

dessa forma, menos do controle por regras. 

Ao mesmo tempo em que essas características da FAP auxiliam o terapeuta no 

atendimento a clientes de origens distintas, Vandenberghe e colaboradores (2010) 

alertam para outras, que podem tornar o processo mais desgastante para o terapeuta. 

Como exemplo, ele cita a necessidade do envolvimento pessoal do terapeuta, que 

precisa possuir em seu próprio repertório, comportamentos que reforcem ou evoquem 

melhoras no cliente. Isso pode exigir uma maior necessidade de estar consciente e 
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atento aos efeitos que seu próprio comportamento causa no cliente pertencente à outra 

cultura. 

 No que diz respeito à identificação dos CRBs, o autor recomenda levar em 

consideração o contexto cultural no qual esses comportamentos ocorrem, tendo em vista 

que cada cultura apresenta práticas distintas e uma forma particular de nomear as 

emoções (Vandenberghe et al., 2010).  

Além disso, existem algumas ações específicas que podem auxiliar o terapeuta a 

solucionar os impasses provenientes das diferenças culturais. Com relação ao contexto 

cultural dos CRBs, o  autor sugere que o terapeuta leve o cliente a entrar em contato 

com os costumes e valores vindos de sua própria cultura. Assim, ambos aprendem a 

lidar com essas diferenças de forma construtiva. Quando ocorrem deslizes do terapeuta 

relacionados à comunicação ou compreensão do cliente, ele recomenda o terapeuta a 

utilizá-los como oportunidades para encorajar o cliente a expressar seus sentimentos e 

pensamentos com relação a ele.  Além disso, o uso de conceitos concretos, ao invés de 

abstratos, pode tornar a comunicação mais clara para ambos, na hora de discutir os 

comportamentos alvos de mudança, segundo o autor (Vandenberghe, 2008).  

O seguimento das cinco regras da FAP possui um papel especial, segundo 

Vandenberghe (2008). Além de auxiliar o terapeuta a manter o foco na função dos 

comportamentos, o autor acredita que elas o instigam a ter consciência de si mesmo e do 

impacto que o seu próprio comportamento tem sobre o cliente e vice-versa. Além disso, 

ele indica o terapeuta a estar sensível às interações do cliente fora da terapia, a fim de  

promover a autoconsciência do cliente dentro desse contexto, ensinando-o a fazer uma 

análise crítica sobre o impacto que o contexto cultural exerce sobre ele e a prover certo 

distanciamento dessa herança cultural, a fim de não confundir suas próprias preferências 

e valores com as características da cultura. 
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Em complemento, outras estratégias como, o uso de uma linguagem que 

dispense termos técnicos e a elaboração de atividades escritas, que substituam as 

verbais, na medida do possível, podem auxiliar o terapeuta ao atender um cliente de 

origem distinta. Além disso, a análise da sua própria identidade cultura e da do cliente 

e/ou da sua família, é relevante, a fim de guiar o processo de avaliação e o formato das 

intervenções (Fong et al., 2016).  

FAP em outras culturas 

Em relação à aplicação da FAP em outros contextos culturais, a literatura carece 

de estudos, principalmente no que diz respeito à viabilidade dessa estratégia ser 

utilizada por terapeutas de outros países. Ela foi criada no contexto cultural norte-

americano, mas atualmente existem registros de pesquisas que demonstram sua possível 

prática por terapeutas de demais partes do mundo (Mangabeira, 2012). 

Até então, o maior número de publicações se concentra nos Estados Unidos, 

Brasil e Espanha, respectivamente. Por outro lado, em outros países da Europa, como na 

Alemanha, Itália e Suíça, o surgimento da FAP parece ainda ser incipiente, segundo um 

levantamento realizado por Mangabeira (2012).  Mais especificamente, na Alemanha, 

tem-se o registro de apenas duas publicações que se debruçam diretamente sobre sua 

temática. Esse dado sugere que ela ainda é relativamente desconhecida pela comunidade 

terapêutica desse país, e consequentemente, não é utilizada na prática clínica.  

Essas duas publicações, concentram-se em apresentar a FAP para um leitor que 

ainda a desconhece. Sendo assim, uma delas retrata-a como uma nova possibilidade de 

intervenção dentro da psicoterapia comportamental e descreve brevemente seus 

princípios e fundamentos com base no Behaviorismo Radical (Scholz, 2005).  A outra 

Schneider (2010) vai um pouco além, relatando ainda o contexto em que a FAP surgiu e 
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explicando detalhadamente seus fundamentos e possibilidades de aplicação no contexto 

clínico (Schneider, 2010). 

O fato de a FAP ter se tornado mais conhecida e praticada em alguns contextos 

culturais e menos em outros, nos leva a pensar em alguns aspectos que podem 

influenciar uma comunidade terapêutica ao adotar determinadas intervenções durante o 

processo da terapia de um cliente. Nesse caso, estamos interessados nos aspectos que 

podem ter alguma conexão com o pouco conhecimento da FAP pelos terapeutas alemãs. 

Assim, uma primeira hipótese possivelmente relacionada a essa questão, diz respeito às 

próprias coincidências geográficas.  

Conforme já mencionado, a FAP foi criada nos Estados Unidos, no final dos 

anos 80. Entre os anos de 1995 e 2002 começaram a ser desenvolvidos os workshops 

FAP, que tinham como objetivo treinar terapeutas para aplicar a estratégia no contexto 

clínico. Inicialmente, eles eram desenvolvidos por Kohlenberg e seus estagiários 

(Fonseca, 2016). Atualmente, vários terapeutas, inclusive de outros países têm a 

permissão para realizar os treinamentos. De qualquer forma, a comunidade terapêutica 

alemã pode não ter tido contato com o grupo inicial de treinadores de Seattle, 

diminuindo as chances de ter um representante em seu país. Da mesma forma, o 

workshop FAP pode não ter sido realizado ainda na Alemanha.  

Algo que merece atenção, relacionado à segunda hipótese, diz respeito ao uso, 

pelos terapeutas alemãs, de outras estratégias terapêuticas que também fazem parte das 

terapias contextuais. Um exemplo disso é a ACT, que aparentemente é mais conhecida 

que a FAP. Enquanto poucas pesquisas alemãs incluem a temática da FAP, a literatura 

em ACT aparece em maior frequência (Hayes, Strohsal & Wilson, 2008; Luoma, Hayes 

& Walser, 2009; Wengnroth, 2008).  
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Isso pode estar ligado a questões referentes à própria formação dos psicólogos 

alemães. Em países como a Espanha e o Brasil, por exemplo, a análise do 

comportamento e o Behaviorismo Radical já estão presentes nas universidades e nos 

cursos de formação de psicólogos desde 1969. Atualmente, o Brasil é o maior centro de 

análise do comportamento depois dos Estados Unidos (Todorov & Hanna, 2010), o que 

facilita o uso da FAP pelos terapeutas brasileiros, uma vez que ela adota principalmente 

a linguagem skinneriana. Isso pode não ser realidade em outros países, como na 

Alemanha. Lá, é possível que a formação dos terapeutas comportamentais seja baseada 

em modelos mais ecléticos e, que por isso, eles estejam familiarizados com estratégias 

que utilizam linguagens mais vivenciais, como é o caso da ACT.  

Outro aspecto importante a ser considerado nesse contexto de investigação da 

utilização e aceitação dos terapeutas alemãs de uma estratégia relativamente 

desconhecida por eles se refere a algumas características da própria estratégia, nesse 

caso da FAP. Esse modelo terapêutico visa construir relações de intimidade entre o 

terapeuta e o cliente. Isso quer dizer que, ambos podem compartilhar sentimentos e 

pensamentos positivos e negativos, sendo sensíveis e reforçadores um para com o outro 

(Kohlenberg & Tsai, 2009). 

Os autores (2009) aconselham o terapeuta a estruturar o ambiente terapêutico a 

fim de preparar o cliente desde as primeiras sessões para uma terapia intensa e 

evocativa. Por isso, é importante explicar para ele que a FAP é uma estratégia 

terapêutica que envolve riscos: 

. 

“A FAP irá focar em trazer a tona o seu melhor. A fim de fazer isso, você precisa, 

primeiramente, estar em contato com você mesmo, com a sua essência, (exemplo: 

necessidades, sentimentos, anseios, medos, valores, sonhos, missões). Você terá a 

oportunidade de aprender como se expressar por completo, lamentar perdas, 

desenvolver atenção e criar melhores relações. Todos os aspectos de sua experiência 

serão abordados, incluindo mente, corpo, sentimentos e espírito. Eu desafiarei você a 

ser mais aberto, vulnerável, ciente e presente. Existe um nível ótimo para assumir 

riscos em qualquer situação; contudo, é importante que você e eu monitoremos, até 



 
 

35 
 

que ponto, fora de sua zona de conforto pode ser melhor para você em qualquer 

momento” (Kohlenberg & Tsai, 2009, p. 102). 

 

Assim, para optar em adotar a FAP no contexto clínico, os autores consideram o 

conforto do terapeuta para construir intimidade no relacionamento com seu cliente, um 

fator importante. Dessa forma, seria interessante verificar quão atraídos os terapeutas 

alemães se sentiriam por esse modelo.  

Por último, vale ressaltar o contexto cultural no qual os psicólogos e seus 

clientes alemães estão inseridos, e a forma como ele pode influenciá-los durante a 

condução de determinada terapia. No que diz respeito à utilização da FAP, é possível 

que alguns procedimentos necessitem de adaptações para que mantenham suas funções 

quando aplicados no contexto cultural alemão, como exemplificam Vandenberghe e 

colaboradores (2010) em relação à utilização da FAP por terapeutas espanhóis. 

 

OBJETIVO GERAL 

Investigar os usos e a forma de aceitação, por parte de terapeutas alemães, de 

técnicas referentes a uma estratégia terapêutica conhecida no Brasil, Estados Unidos e 

outros países Intitulada “Psicoterapia Analítica Funcional” em intervenções no contexto 

clínico. 

 

Objetivos específicos 

 Investigar a distribuição de frequências para as terapias TCC, Terapia 

Comportamental (TC), ACT, Dessensibilização e Reprocessamento por 

Movimentos Oculares (EMDR), Psicoterapia Breve (PB), FAP, Hipnose (HI) e 

Terapia Sistêmica (TS) que os psicólogos alemães utilizam no contexto clínico;  
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 Verificar o uso combinado das referidas terapias que a população estudada 

utiliza; 

 Investigar com que frequência procedimentos similares a cada uma das cinco 

regras da FAP é empregada pelos psicólogos alemães; 

 Verificar a opinião dos psicólogos alemães quanto ao efeito terapêuticos dos 

referidos procedimentos; 

 Investigar a correlação existente entre as variáveis referentes às questões que 

avaliam a frequência com que os psicólogos alemães utilizam os procedimentos 

similares às cinco regras da FAP; 

  Investigar a correlação entre as variáveis referentes às questões que analisam a 

avaliação dos psicólogos alemães em relação aos procedimentos similares às 

cinco regras da FAP. 

MÉTODO 

Participantes  

Foram convidados a participar do estudo principal, 1.586(N=1.586) psicólogos 

alemães, profissionais graduados em Psicologia com conhecimentos nos princípios da 

análise do comportamento e que atuam na área clínica. Desses, 847 são profissionais 

cujos e-mails ou homepages encontram-se disponíveis no site www.therapie.de e 139 

são profissionais, membros da Sociedade de Língua Alemã para Ciências 

Comportamentais e Contextuais (Deutschsprachige Gesellschaft für kontextuelle 

Verhaltenswissenschaften e.V. – DGKV), subdivisão da (Association for Contextual 

Behavioral Science – ACBS), localizada na cidade de Winterhur, na Suíça. O primeiro 

grupo foi selecionado por meio da indicação de um psicólogo alemão que compartilha 

da mesma especialidade das pesquisadoras do estudo. No site mencionado, constam 

nomes de 3636 profissionais de orientação teórica comportamental, que atuam nas 30 

http://www.therapie.de/
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maiores cidades da Alemanha. Desses, foram convidados apenas os profissionais 

graduados em psicologia, sendo 10 psicólogos da cidade de Aachen, 243 de Berlin, 2 de  

Bielefeld,  11 de Bochum, 41 de Bonn, 9 de Bremen, 7 de Darmstadt, 14 de Dortmund, 

9 de Dresden, 45 de Düsseldorf, 21 de Essen-Ruhr, 41 de Frankfurt am Main, 21 de 

Freiburg im Breisgau, 68 de Hamburg, 7 de Hannover, 22 de Heidelberg-Neckar, 6 de 

Karlsruhe, 109 de Köln, 6 de Konstanz, 9 de Leipzig, 6 de Mannheim, 5 de Mülheim an 

der Ruhr, 79 de München, 5 de Münster-Westfalen, 1 de Nürnberg, 5 de Offenbach am 

Main, 8 de Potsdam, 5 de Saarbrücken, 12 de Stuttgart e 20 de Wiesbaden. Os demais 

profissionais não foram convidados por não haver qualquer tipo de contato do mesmo 

no site ou por não preencherem os pré-requisitos necessários para a participação. O 

segundo grupo foi selecionado por meio do contato feito pela pesquisadora com um dos 

presidentes da DGKV, que encaminhou os questionários aos e-mails dos membros da 

associação. Todos os participantes responderam voluntariamente ao questionário, 

enviado online. Dos 1.586 psicólogos clínicos convidados para responder ao 

questionário, 50 completaram o questionário e 1.536 optaram por não o responder. 

  Instrumentos 

Foi utilizado um questionário denominado “Funktional-analytische 

Psychotherapie in Deutschland – Anwendung und Akzeptanz” (Psicoterapia Analítica 

Funcional na Alemanha – usos e aceitabilidade) (Anexo 1), construído pela autora. As 

perguntas foram divididas em dois conjuntos, sendo que o primeiro é composto por 5 

questões em escala Likert  de quatro pontos – Nunca, raramente, frequentemente e 

sempre -  solicitando que o terapeuta informe a frequência com que utiliza certas 

intervenções em sua prática clínica. O segundo conjunto é composto por cinco questões 

em escala Likert de quatro pontos – Absolutamente contra-producente, eventualmente 

contra-producente, relativamente terapêutico e absolutamente terapêutico -  solicitando 
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a avaliação do terapeuta sobre tais intervenções. Ambos os conjuntos – frequência e 

avaliação – eram formados pelas mesmas questões, sendo que cada questão era baseada 

em uma das cinco regras da FAP. Além disso, foram formuladas duas questões de 

múltipla escolha. Foi utilizada a versão do questionário traduzida para a língua alemã. 

O programa Google Forms®, destinado à realização de pesquisa online, foi empregado  

para facilitar o envio dos questionários e o gerenciamento das respostas fornecidas pelos 

participantes. 

 

Aspectos éticos 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências 

da Saúde da UFPR, tendo registro na Plataforma Brasil CAAE 50128815.6.0000.0102. 

Todos os aspectos éticos foram seguidos conforme a resolução 466/2010. Além disso, 

no cabeçalho do questionário constavam informações sobre a pesquisa e sobre o 

consentimento livre e esclarecido, de modo que os psicólogos tiveram condições de 

optar por prosseguir ou interromper sua participação na pesquisa.  

 

Local 

Os participantes responderam os instrumentos virtualmente.  A análise dos dados 

foi feita no Laboratório de Estatística Aplicada da Universidade Federal do Paraná. 

  

Procedimentos 

A primeira etapa foi a realização de um estudo piloto (Apêndice I). Após 

realização do reajuste necessário no questionário, nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de maio 

de 2016 os 847 participantes selecionados através do site www.therapie.de, receberam 

um e-mail informando sobre a pesquisa. Eles acessaram o link 

https://goo.gl/forms/1JoybrclGyoUSE8K2, aceitaram as condições propostas no TCLE e 

http://www.therapie.de/
https://goo.gl/forms/1JoybrclGyoUSE8K2
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responderam ao questionário. Dos e-mails enviados, 10 retornaram com a resposta 

automática informando sua inexistência.  Até o dia 20 de maio foram obtidas 15 

respostas. Um novo envio foi realizado nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de junho. Foi 

acrescentado um aviso para aqueles que já haviam respondido anteriormente. Foram 

obtidas 16 novas respostas. No dia 24 de junho foi enviado um e-mail para a 

coordenação da DKGV, solicitando auxílio na distribuição dos questionários aos 

membros.  Nos dias 18, 19, 20 e 21 de julho foi realizado o último envio de 

questionários ao primeiro grupo de participantes, do qual retornaram 10 respostas. No 

dia 28 de julho, um dos presidentes da DKGV enviou um e-mail à pesquisadora, 

informando que o link do questionário foi encaminhado para os 139 membros da 

associação, naquela mesma data. Os questionários respondidos foram acessados 

exclusivamente pelo login da pesquisadora, garantindo o sigilo dos participantes. 

 

Análise dos dados 

A análise dos dados, assessorada pelo Laboratório de Estatística Aplicada da 

Universidade Federal do Paraná, consistiu na utilização de técnicas estatísticas 

multivariadas e análise descritiva e exploratória. No que diz respeito às técnicas 

envolvendo análise multivariada, foi aplicada a análise de Clusters (Cluster Analysis) 

com a finalidade de agrupar as terapias conforme a frequência de aplicação conjunta das 

mesmas. No contexto de cluster analysis, é comum a referência à uma elevada 

frequência de aplicação conjunta como similaridade, e o contrário como dissimilaridade 

entre as terapias, conforme indica Johnson & Dean (2002). Como medida de 

dissimilaridade entre os pares de terapia, foi considerada a proporção de psicólogos, em 

que, para esse particular par de terapias, apenas uma das terapias é usada. Foi utilizado 

um procedimento hierárquico e ascendente, em que, num primeiro passo cada técnica 
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constitui um cluster, e nos passos seguintes as técnicas são sucessivamente agrupadas, 

sempre priorizando o agrupamento de técnicas (ou grupos delas) menos dissimilares. 

Para efeito de definição dos agrupamentos a serem realizados em cada etapa, foi 

utilizado o algoritmo de Ward, que baseia-se na minimização das variâncias intra-

clusters. O método da silhueta foi aplicado para indicação do número de clusters, 

definindo-se o número de grupos que produz maior valor médio de silhueta 

(Rousseeuw, 1987). A análise fatorial foi utilizada para analisar a existência de 

correlações entre as variáveis do instrumento e identificar fatores comuns entre elas. Foi 

utilizado o método de mínimos quadrados para estimação das cargas fatoriais e 

comunalidades. A determinação do número de fatores foi feita com base em análise 

paralela. Aplicou-se rotação Varimax para a obtenção de uma solução mais clara quanto 

à composição dos fatores. O coeficiente KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) foi aplicado para 

avaliar a existência de estrutura de dependência entre as variáveis envolvidas. A análise 

foi conduzida com base na matriz de correlações policóricas, apropriada para a análise 

de variáveis em escala ordinal (Kotz & Johnson (1986). Todas as análises foram 

realizadas no software r, pacotes psych para a análise fatorial e polycor para o cálculo 

das correlações policóricas. Além disso, foi conduzida uma análise descritiva e 

exploratória da frequência do uso das cinco regras da FAP pelos psicólogos alemães e 

sua avaliação sobre a eficácia delas. Foi conduzido cálculo de desvio padrão avaliando 

idade e tempo de experiência dos terapeutas.  

 

RESULTADOS 

Dentre os 50 participantes que retornaram o questionário, 64% eram do sexo 

feminino e 36% ao sexo masculino. A idade média dos participantes foi de 44, 5 anos e 
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o desvio padrão (DP=8,7). O tempo médio de atuação dos psicólogos foi de 10, 8 anos e 

o desvio padrão (DP=8,6). 

A Figura 2 indica que a TCC é uma das terapias mais utilizadas pelos psicólogos 

alemães e 80% a utilizam. Em seguida, encontram-se a TC1, com 66% de uso e a ACT, 

com 58% dos psicólogos que relatam utilizá-la no contexto clínico. As demais terapias 

apresentam porcentagens de uso mais baixos, com 8% para a TS, 20% para a HI, 24% 

para a PB e 28% para a EMDR. A FAP foi citada por 24% dos psicólogos, que 

responderam afirmativamente quanto ao seu uso. Os participantes que mencionaram as 

práticas denominadas “outras”, 30% da amostra, mencionaram a Terapia do Esquema, a 

Terapia Centrada no Ego, a BA, e a DBT.  

 

Figura 2  

 

Distribuição de frequências das terapias utilizadas conforme relato dos      

psicólogos participantes 

 

                                                           
1 A designação TAC é utilizada somente no Brasil para identificar a terapia comportamental de base 

behaviorista radical. Os outros países continuam utilizando o termo Terapia Comportamental, inclusive a 

Alemanha.   
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Na Figura 3, o dendograma resultante da análise de clusters, indica que os 

psicólogos se dividem basicamente em dois grupos. Um deles faz uso combinado da 

ACT, TC, TCC, FAP, sendo que a TC, ACT e TCC estão mais próximas, ou seja, são 

utilizadas conjuntamente com maior frequência.  O outro grupo faz uso combinado da 

TS, PB, EMDR e HI, sendo que a TS e a PB apresentam maior frequência de uso 

conjunto em relação à EMDR e HI, que também são utilizadas frequentemente de forma 

combinada. 

 

            Figura 3  

Análise de Clusters das terapias 

 

A Figura 4, por sua vez, contém cinco gráficos contendo a frequência indicada 

com que as cinco regras da FAP são utilizadas pelos psicólogos. De forma geral, os 

psicólogos já utilizaram as cinco regras. Em relação ao procedimento de observar CRBs 

do cliente na relação com o terapeuta, menos de 10% relataram que raramente o fazem. 

36% afirmaram que frequentemente o fazem e 56% disseram que sempre observam 

CRBs. Quanto ao procedimento de fazer surgir CRBs na relação terapêutica, 24% 
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relataram que raramente o fazem CRBs, 60% frequentemente o fazem e apenas 16% 

sempre o fazem. Apenas 8% responderam que raramente reforçam CRBs, 38% 

frequentemente utilizam esse procedimento e 54% sempre o utilizam. Em relação ao 

procedimento de observar os efeitos que seu próprio comportamento causa no cliente, a 

minoria dos participantes (6%) relataram que raramente o fazem. 44% afirmaram que 

frequentemente o fazem e a maioria (50%) sempre utilizam esse procedimento. Quanto 

ao procedimento de fornecer interpretações funcionais ao cliente e programar estratégias 

de generalização, metade dos participantes (50%) responderam que frequentemente o 

fazem, enquanto que 34% sempre o fazem e 16% raramente utilizam esse procedimento.  

 

Figura 4 

 

Frequência com que os psicólogos participantes utilizam os procedimentos 

similares às cinco regras da FAP 

 

Na Figura 5 são apresentados cinco gráficos contendo a avaliação dos psicólogos 

sobre as intervenções propostas nas cinco regras da FAP. De forma geral, os psicólogos 

avaliam que as intervenções são eficazes. Em relação ao procedimento de observar 

CRBs do cliente na relação com o terapeuta, 18% afirmaram que ele funciona às vezes, 

35% avaliam que ele funciona na maioria das vezes e a grande maioria (47%) 
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responderam que esse procedimento sempre funciona. No que diz respeito ao 

procedimento de fazer surgir CRBs na relação terapêutica, a maioria dos participantes 

(47%) avaliam que ele funciona na maioria das vezes, 29% relataram que ele às vezes 

funciona e 24% avaliam que ele sempre funciona. Apenas 6% dos psicólogos relataram 

que o procedimento de reforçar CRBs funciona somente às vezes. A maioria relatou que 

ele na maioria das vezes funciona (39%) e sempre funciona (55%). Observar os efeitos 

que seu próprio comportamento causa no cliente foi avaliado pela maioria dos 

participantes (56%) como um procedimento que sempre funciona, e pela minoria como 

um procedimento que funciona na maioria das vezes (38%) e que às vezes funciona 

(6%). Quanto ao procedimento de fornecer interpretações funcionais ao cliente e 

programar estratégias de generalização, 49% relataram que ela sempre funciona, 35% 

que ela funciona na maioria das vezes e 16% que ela funciona somente às vezes.  

 
Figura 5 

 

Avaliação dos psicólogos participantes em relação aos procedimentos similares 

às cinco regras da FAP 

 

A Figura 6 indica o diagrama resultante da análise fatorial das variáveis 

referentes às questões que avaliam a frequência, que apresenta o primeiro fator 

nomeado no presente estudo sob o rótulo genérico de “Modelagem direta e promoção de 

generalização”, que demonstra maiores correlações (cargas fatoriais) com os 
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procedimentos de fazer surgir CRBs na relação terapêutica – Q2 e de fornecer 

interpretações funcionais ao cliente e programar estratégias de generalização – Q5, e o 

procedimento de reforçar CRBs – Q3, embora apresentando menor carga em relação à 

última. Já os procedimentos de observar CRBs do cliente na relação com o terapeuta – 

Q1 e de observar os efeitos que seu próprio comportamento causa no cliente – Q4  

apresentam maiores cargas (e, portanto, estão mais fortemente correlacionadas) ao 

segundo fator nomeado no presente estudo sob o rótulo genérico de  “Observação de 

comportamentos e interações terapeuta-cliente”. Os procedimentos mais bem explicados 

pelos fatores resultantes da análise são aqueles relacionados às questões um e cinco 

(comunalidades iguais a 0,995 e 0,826, respectivamente), enquanto o procedimento 

relacionado à questão três apresenta menor comunalidade, indicando menor correlação 

aos fatores constituídos. Os dois fatores, conjuntamente, explicam pouco mais de 60% 

da variação original dos dados, e o valor do índice KMO (0,75) é classificado na 

literatura como bom ou ótimo.  

 

Figura 6 

Análise Fatorial das questões que avaliam a frequência 



 
 

46 
 

 

A Figura 7 indica o diagrama resultante da análise fatorial das avaliações, que 

apresenta o primeiro fator nomeado no presente estudo sob o rótulo genérico de 

“Modelagem direta na sessão”, que apresenta forte correlação (carga fatorial) com 

procedimento de observar CRBs do cliente na relação com o terapeuta – Q1 (0,953), 

seguido pelos procedimentos de reforçar CRBs – Q3, de observar os efeitos que seu 

próprio comportamento causa no cliente – Q4 e de fornecer interpretações funcionais ao 

cliente e programar estratégias de generalização – Q5 (todas entre 0,5 e 0,6). Já o 

segundo fator nomeado no presente estudo sob o rótulo genérico de “Manejo de 

comportamentos do cliente” apresenta maior carga fatorial associado ao procedimento 

de fazer surgir CRBs na relação terapêutica – Q2, com correlações um pouco menos 

intensas associadas aos procedimentos similares às questões quatro e cinco. Os 

resultados refletem a baixa correlação entre os procedimentos similares às questões um 

e dois (que são “alocadas” a constructos distintos), também baixa correlação entre os 

procedimentos similares às questões dois e três (vide as cargas do segundo fator) e que 

os procedimentos similares às questões quatro e cinco apresentam correlações 

“moderadas” tanto em relação aos procedimentos similares à questão um quanto à 

questão dois. Importante salientar que, nas duas análises, todas as cargas fatoriais têm o 

mesmo sinal (positivo), indicando correlação positiva entre as variáveis (em menor ou 

maior intensidade, a depender das cargas). Os dois fatores explicam, conjuntamente, 

72,7% da variação original dos dados. O valor calculado do índice KMO (0,64) é 

admitido na literatura como razoável ou bom.  
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Figura 7 

Análise Fatorial das questões que analisam a avaliação  

 

DISCUSSÃO 

A fim de caracterizar a amostra quanto às formas de terapia praticadas foi 

possível identificar uma predominância de participantes que utilizam a TCC (80%), 

seguidas da TC (66%) e da ACT (58%), o que demonstra que, dentre os psicólogos 

respondentes, a maioria aplica os conhecimentos advindos da teoria de B. F. Skinner no 

contexto clínico. Por outro lado, a FAP, apesar de compartilhar os mesmos pressupostos 

filosóficos do Behaviorismo Radical das outras três terapias, foi pouco mencionada 

(24%).  A aptidão para lidar com princípios de aprendizagem operante, conforme 

indicada pela amostra, sugere que provavelmente, por uma questão geográfica e de 

aspectos relacionados à formação dos psicólogos alemães, a FAP ainda não seja 

conhecida nesse contexto.  



 
 

48 
 

No Brasil, por exemplo, os princípios da análise experimental do 

comportamento começaram a ser transpostos para a prática clínica a partir de 1969, 

surgindo assim, o termo TAC. Até então, a TC era aplicada na realização de pesquisas 

de base (Análise Experimental do Comportamental) ou em instituições, com populações 

severamente incapacitadas.  Enquanto que, nos outros países, a prática clínica  era 

dominada CT (Leonardi, 2015).   

Como ressalta Vandenberghe (2011), quando a CT e a TCC surgiram no Brasil, 

a TAC já existia e a prática clínica era dominada pelo modelo Skinneriano, ou seja, os 

psicólogos buscavam no ambiente as causas dos comportamentos apresentados pelos 

seus clientes, fossem eles observáveis ou não. Já nos Estados Unidos, a Clinical 

Behavior Analysis (CBA) surgiu posteriormente às terapias TC e TCC que adotavam 

uma visão internalista do ser humano, com o objetivo de desenvolver um tipo de terapia 

baseada nos pressupostos da análise do comportamento, e assim, assumir uma visão 

externalista. A CBA era composta por várias modalidades de terapia, como a ACT, a 

FAP, a BA e a DBT (Leonardi, 2015).  

Segundo Vandenberghe (2011), essas terapias não apresentavam uma proposta 

inovadora para os psicólogos brasileiros, assim como aconteceu com grupos de outros 

países, como os Estados Unidos, pois no Brasil a TAC e sua visão externalista já se 

encontravam enraizadas no contexto clínico.  É possível que nos países europeus, 

incluindo a Alemanha, a história das terapias contextuais seja similar a dos Estados 

Unidos, por exemplo, o que possivelmente refletiu na estruturação dos currículos das 

graduações e pós-graduações alemãs. Por meio dos resultados é perceptível uma parte 

expressiva da amostra de psicólogos alemães que praticam a TCC, o que consente com 

o levantamento feito por Ruggaber (2008).  
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Ao mesmo tempo, é possível que o surgimento das terapias contextuais, apesar 

de ainda ser incipiente, marque o início de uma nova fase no contexto clínico alemão, 

por meio da utilização de práticas clínicas baseadas nos pressupostos da análise do 

comportamento e, consequentemente, da adoção de uma visão externalista como 

alternativa à internalista. Aparentemente, nem todas as terapias ditas contextualistas são 

conhecidas e utilizadas na Alemanha, mas uma em específico, a ACT, já é praticada, o 

que pode indicar o início da nova fase. 

Vale ressaltar que, apesar de compartilharem algumas características da filosofia 

do behaviorismo radical, como o contextualismo, a valorização das relações verbais no 

contexto clínico e os princípios de aprendizagem operante, as terapias contextuais 

diferem nas suas especificidades, tanto na forma como se apresentam quanto na maneira 

como são praticadas.  

A ACT, por exemplo, difere das outras pela sua aparência informal, como 

destaca Hayes (2012), e por meio de uso de uma linguagem idiossincrática e menos 

carregada de termos técnicos behavioristas, o profissional é orientado para as 

características contextuais.   

Sendo assim, cabe refletir se a utilização de uma linguagem com menos jargões 

influenciou na disseminação da ACT mundo afora, e dessa forma, veio a ser mais 

praticada pelos psicólogos alemães. Se assim for, será que o uso de uma terminologia 

não técnica pode vir a influenciar a utilização de outras terapias, como a FAP, por 

terapeutas alemães, como propõe o modelo ACL (Haworth, Kanter, Tsai, Kuczynski, 

Era & Kohlenberg, 2015; Knott, Wetterneck, Derr & Tolentino, 2015; Kohlenberg, 

2015)?  

No que diz respeito à maneira como as terapias são utilizadas, o 

desenvolvimento da análise do comportamento clínica e das terapias contextuais na 
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Alemanha parece também influenciar os psicólogos no uso combinado das terapias. A 

maioria deles utiliza a ACT junto com a TC e com a TCC com maior frequência do que 

com outras terapias. Provavelmente, a TCC é uma terapia enraizada na prática dos 

participantes, e com o surgimento incipiente das terapias contextuais, é possível que 

eles passaram a agregar a ACT e a TC nas suas intervenções clínicas.    

No entanto, a FAP quando utilizada, é aplicada junto com outras terapias, que 

aparentemente também são incipientes na Alemanha, como a BA e a DBT. 

Basicamente, isso sugere a existência de dois grupos de psicólogos, um deles composto 

por profissionais que aplicam FAP, DBT e BA de forma combinada em menor 

frequência e outro por profissionais que utilizam mais frequentemente a ACT, TCC e 

TC ao mesmo tempo. Essa realidade difere do Brasil, por exemplo, onde em relatos 

anedóticos dos psicólogos brasileiros, FAP e ACT são combinadas com frequência. 

Com o objetivo de averiguar a frequência do uso de procedimentos similares às 

cinco regras da FAP, pode-se afirmar que os mesmos parecem familiares aos psicólogos 

participantes, uma vez que a maioria relatou utilizá-los frequentemente ou sempre nas 

intervenções com o cliente. Embora a aplicação de cada uma das cinco regras de forma 

independente não caracterize o uso da FAP, esses dados sugerem que elas contêm 

elementos comuns a outras terapias.  

Conforme sugere Fernandes e colaboradores (2013), há um conjunto de fatores 

terapêuticos comuns responsáveis pela promoção de mudanças na clínica, que são 

compartilhados pelas diferentes orientações teóricas que fundamentam a terapia, sendo 

um deles a relação terapeuta/cliente. Isso sugere que os psicólogos alemães, apesar de 

não necessariamente basearem-se na relação terapêutica para conduzir suas 

intervenções, levam-na em consideração durante o curso de tratamento do cliente, 

independente do tipo de terapia que utilizam. 
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Um dado que chama a atenção é que apenas 16% relataram sempre aplicar 

procedimentos similares á evocação de CRBs, enquanto que para as outras regras, 

houve um maior número de respostas em relação à mesma categoria. Esse resultado é 

coerente com os resultados de Meurer (2011). Ao realizar intervenções sobre o 

comportamento de evocar de duas terapeutas que conduziam tratamentos baseados em 

FAP com seus clientes, não foi obtido aumento significativo desse comportamento 

durante as fases de intervenção e reversão, posto que o comportamento do cliente em 

sessão fornece elementos necessários para uma intervenção. Assim, a evocação de 

comportamentos não é necessária em todas as intervenções do terapeuta. Portanto, a 

evocação de comportamentos na sessão, sem o uso do reforço, é insuficiente para 

produzir melhoras no cliente (Lizarazo et al.,2015). 

Por outro lado, a maioria dos psicólogos alemães realizam intervenções que vão 

ao encontro da premissa da FAP, de que o responder contingente do terapeuta aos 

comportamentos do cliente é o mecanismo hipotético de mudança, uma vez que 54% 

afirmaram sempre utilizar procedimentos similares à regra três, o que também aponta o 

estudo de Meurer (2011).  

Com o objetivo de compreender o modo como os psicólogos avaliam o impacto 

desses procedimentos, pode-se afirmar que eles são avaliados da mesma forma como 

são aplicados.  Ou seja, os participantes, de um modo geral, consideram que os 

procedimentos possuem efeito terapêutico sobre o cliente. Além disso, as questões dois 

e três novamente se destacam pela minoria de participantes que avaliam procedimentos 

similares à evocação de CRBs como absolutamente terapêuticos (sempre funcionam) e a 

maioria que avaliam procedimentos similares ao reforço de CRBs2 como absolutamente 

terapêutico.  
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De forma geral, esses resultados indicam que os psicólogos alemães aplicam no 

contexto clínico, procedimentos que se aproximam da modelagem direta de 

comportamentos do cliente, o que é compatível com a premissa da FAP de que os 

comportamentos-problema e os de melhora apareçam na sessão, para que o terapeuta 

possa intervir sobre eles no aqui-e-agora (Kohlenberg & Tsai, 1991). 

No geral, os resultados das análises fatoriais, tanto das questões que avaliam a 

frequência, quanto das questões que indicam sua avaliação, permitem questionamentos 

a respeito da possibilidade de relações entre determinados procedimentos, e 

consequentemente da existência dos fatores terapêuticos comuns (Fernandes et al., 

2013).  

Dessa forma, é possível que os procedimentos de fornecer interpretações 

funcionais ao cliente e programar estratégias de generalização, de fazer surgir CRBs na 

relação terapêutica e de reforçar CRBs tendam a ser usados em conjunto pelo terapeuta. 

Os procedimentos de observar CRBs do cliente na relação com o terapeuta e de 

observar os efeitos que seu próprio comportamento causa no cliente, também são 

utilizados conjuntamente, conforme indica a Figura 6.  

A relação entre os procedimentos de observar CRBs do cliente na relação com o 

terapeuta e de reforçar CRBs, indicados na Figura 7, ao contrário das hipóteses 

levantadas quanto a figura anterior, não sugere interpretações quanto a sistemática de 

trabalho dos terapeutas. O mesmo ocorre em relação aos procedimentos de fazer surgir 

CRBs na relação terapêutica e de reforçar CRBs, de fornecer interpretações funcionais 

ao cliente e programar estratégias de generalização e de observar os efeitos que seu 

próprio comportamento causa no cliente.  

Nesse estudo, buscou-se tomar alguns cuidados metodológicos a fim de obter 

inferências aceitáveis quanto à adequação da amostra e da compreensão das perguntas. 
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Primeiramente, como se trata de um estudo cujos participantes são de outro país, teve-se 

a preocupação de realizar contato prévio com um psicólogo e uma instituição, a fim de 

auxiliarem na seleção.  Para que somente aqueles psicólogos que atendessem aos pré-

requisitos da pesquisa respondessem o questionário.   

Outro cuidado foi a realização de um estudo preliminar com psicólogos 

brasileiros e um psicólogo alemão, a fim de aplicar e avaliar o instrumento criado, antes 

dele entrar em contato com os participantes da pesquisa. Além disso, o instrumento foi 

revisado por um tradutor oficial da língua alemã antes de ser enviado aos participantes, 

a fim de garantir a fidelidade das informações. 

No entanto, uma das fraquezas desse estudo, por exemplo, foi o tamanho da 

amostra, que pode ser considerada pequena, dado o grande número de questionários 

enviados. Portanto, os resultados derivados desse estudo não se estendem para a 

população total de psicólogos da Alemanha e não devem ser tomados como 

conclusivos.   

Além disso, no que diz respeito ao instrumento utilizado, não foram aplicados 

testes para avaliar sua confiabilidade e validade. Estes seriam importantes para avaliar a 

constância dos resultados, neste caso, verificar se os participantes responderiam da 

mesma forma o questionário caso tivessem que o fazer novamente, e para verificar se o 

instrumento é acurado na avaliação da frequência e aceitação dos psicólogos quanto aos 

procedimentos similares às cinco regras da FAP (Squires et al., 2013) 

 Ao invés disso, optou-se por um formato menor, uma vez que se trata de um 

estudo inicial de caracterização em termos de uso e avaliação de procedimentos 

semelhantes às cinco regras da FAP, sendo que a integridade do tratamento não foi foco 

do estudo.  
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Algumas considerações sobre a transculturalidade no uso da FAP 

O presente estudo se debruçou sobre o uso de determinado tipo de terapia, a 

FAP, em um contexto cultural no qual ela ainda é relativamente desconhecida, como é o 

caso da Alemanha.  Estudos iniciais sobre processo terapêutico versus cultura dão 

ênfase nas falhas que podem ocorrer quando um terapeuta atende um cliente pertencente 

à outra cultura (López, 1989; Sue & Sue, 1977). Estudos recentes sobre o tema 

ressaltam a importância da relação terapêutica ao lidar com o cliente de origem distinta 

e a necessidade do terapeuta de desenvolver habilidades que o tornem mais sensível às 

diferenças culturais existentes entre ele e o cliente (Fong et al., 2016; Vandenberghe 

2008; Vandenberghe et al., 2010). 

 FAP parece conter elementos que podem auxiliar o terapeuta a lidar com as 

diferenças culturais durante o processo de terapia, principalmente por meio dos 

procedimentos dispostos nas cinco regras, conforme mencionado no decorrer deste 

estudo. A julgar pelos resultados da amostra de psicólogos alemães, parece haver fatores 

comuns entre a FAP e as terapias utilizadas por eles, uma vez que os procedimentos 

similares às cinco regras da FAP são familiares para a maioria deles. 

É possível que outras terapias também utilizem de alguma forma a relação 

terapêutica durante a condução do processo terapêutico, além de outros fatores comuns, 

como a empatia e o acolhimento do terapeuta, e que estes fatores são os responsáveis 

pelos resultados alcançados pelo cliente, como demonstram os resultados da meta-

análise realizada por Lambert e Baley, (2001).  Isso quer dizer que existem fatores que 

se mostram terapêuticos, independente do contexto cultural e do tipo de terapia 

realizada. É de grande valia que estudos futuros se debrucem sobre a investigação 

transcultural desses fatores, uma vez que eles poderiam funcionar como uma espécie de 

“comportamentos pré-requisitos” no repertório de todos os psicólogos clínicos.          
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FAP e a necessidade de estudos empíricos 

Conforme descrito ao longo deste trabalho, FAP tem sido utilizada em diversos 

contextos, como, juntamente com outras terapias, no tratamento de diferentes 

transtornos e com variadas populações (Kanter, Tsai & Kohlenberg, 2010). Além disso, 

nos últimos 20 anos ela vem sendo pesquisada principalmente na América do Norte e na 

América do sul (Mangabeira et al., 2012).  

Apesar disso, FAP ainda carece de investigação empírica para comprovar a 

eficácia de seus resultados. Recentemente, Leonardi (2016) realizou um levantamento a 

cerca das evidências empíricas sobre as diversas modalidades de terapia abarcadas pela 

Análise do Comportamento Clínica, incluindo a FAP, TAC, DBT e BA, seguindo os 

critérios apropriados para investigar a eficácia de determinada terapia. No que diz 

respeito à FAP, nenhum estudo avaliou a integridade da avaliação, impedindo 

identificar quais procedimentos foram responsáveis pelas mudanças obtidas no processo 

terapêutico (Leonardi, 2016). 

Da mesma forma, a TAC também carece de evidências que comprovem a 

eficácia de suas intervenções. ACT por sua vez, apesar de ser uma das terapias mais 

pesquisadas no mundo, apresenta em seus estudos problemas metodológicos que 

impedem afirmar com precisão sua eficácia. Por outro lado, a DBT e a BA encontram-

se em melhores posições, tendo sua eficácia comprovada através de 20 e 30 ensaios 

clínicos randomizados, respectivamente. (Leonardi, 2016). 

Posto isso, conclui-se que a condução de estudos empíricos que visem avaliar a 

eficácia dos procedimentos utilizados pela FAP, pode trazer maiores chances de 

aceitação e assimilação por comunidades terapêuticas que valorizam e indicam para 

tratamento, práticas clínicas que já foram exaustivamente avaliadas, como é o caso da 

Alemanha. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

FAP é uma terapia contextual que, em razoavelmente pouco tempo, passou a ser 

conhecida e aplicada em uma diversidade de contextos. Os motivos pelos quais algumas 

comunidades terapêuticas a adotam na prática clínica e outras não, são desconhecidos. 

Na literatura em FAP, não existem estudos que buscam investigar a viabilidade do uso 

desta terapia por psicólogos de países que ainda desconhecem sua prática. 

Dessa forma, com o intuito de compreender os fatores que podem influenciar 

determinado grupo de psicólogos a optarem por um tipo de terapia, o presente estudo 

visou investigar os usos e a forma de aceitação, por parte de terapeutas alemães, da FAP 

no contexto clínico. Além disso, foi realizada uma breve caracterização da amostra 

quanto às formas de terapia praticadas. 

De forma geral, os psicólogos alemães estão familiarizados com os conceitos 

propostos na teoria de B. F. Skinner, e a maioria conhece os procedimentos similares às 

cinco regras da FAP. Isso indica que a FAP poderia ser mais uma opção a ser utilizada 

por eles no tratamento dos clientes no contexto clínico.   

Entretanto, algumas questões referentes à metodologia utilizada neste estudo 

precisam ser consideradas, reavaliadas e melhor investigadas. Primeiramente, as 

fraquezas deste estudo se concentram principalmente no pequeno número da amostra, 

cujos resultados não permitem inferências sobre a população total de psicólogos 

alemães e na elaboração do instrumento, que não passou por etapas prévias de 

validação. 

Estudos futuros em FAP transcultural, por exemplo, poderiam incluir 

questionários mais refinados, que dispusessem de parâmetros para avaliar a integridade 

da terapia. Além disso, instrumentos que incluíssem análises fatoriais dos 
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procedimentos utilizados na FAP poderiam trazer mais esclarecimentos a respeito da 

contribuição de cada uma das 5 regras da FAP. 

   Conforme discutido, a FAP não dispõe de dados empíricos consistentes que 

comprovem sua eficácia. Para isso, são necessárias pesquisas com delineamentos de 

ensaios clínicos randomizados e experimentos de caso único, que utilizem medidas de 

resultado objetivas.  

Para finalizar, estudos que visem identificar e comparar as variáveis semelhantes 

entre terapias praticadas em diferentes contextos culturais poderiam ser do interesse 

tanto dos psicólogos que utilizam a FAP, quanto daqueles que fazem uso de outras 

terapias.  
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Apêndice I - Estudo preliminar para avaliação do questionário 

Objetivo 

Criar, aplicar e avaliar o instrumento intitulado ¨Psicoterapia Analítica Funcional 

na Alemanha – usos e aceitabilidade” 

 

Participantes 

Participaram do estudo preliminar, um terapeuta alemão, que conhecia a FAP, 

cinco terapeutas brasileiros, especialistas em terapia analítico-comportamental, que 

conheciam a FAP e cinco terapeutas, alunos iniciantes de uma especialização em 

Psicoterapia Analítica-Comportamental, que ainda não conheciam a estratégia. Essa 

diferenciação entre os grupos de terapeutas foi feita a fim de verificar se todos 

conseguiam compreender de forma clara as questões, e se suas respostas permitiam 

inferências válidas sobre os dados.  

 

Instrumentos 

Foi utilizado um questionário denominado “Psicoterapia Analítica Funcional na 

Alemanha – Usos e Aceitabilidade, na versão impressa na língua portuguesa (Anexo II 

referente ao Apêndice I – Estudo preliminar para avaliação do questionário) e versão 

digital, na língua portuguesa (Anexo III referente ao Apêndice I) e alemã (Anexo IV 

referente ao Apêndice I). O instrumento foi construído pela autora, sendo composto por 

duas questões de múltipla escolha e dois conjuntos de cinco questões em escala Likert 

de quatro pontos: Nunca, raramente, frequentemente e sempre - solicitando que o 

terapeuta informe a frequência com que utiliza certas intervenções em sua prática 

clínica e, - Absolutamente contra-producente, eventualmente contra-producente, 

relativamente terapêutico e absolutamente terapêutico -  solicitando a avaliação do 
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terapeuta sobre tais intervenções. Ambos os conjuntos – frequência e avaliação – eram 

formados pelas mesmas questões, sendo que cada questão era baseada em uma das 5 

regras da FAP. Nas versões digitais foi acrescentado, no final dos instrumentos, um 

campo para observações/sugestões e outro para contato.  O questionário e as questões 

foram elaborados, primeiramente na língua brasileira e, depois traduzidos para a língua 

alemã.  

O programa Google Forms®, destinado à realização de pesquisa online, foi empregado 

para facilitar o envio de uma parte dos questionários. 

 

Aspectos éticos  

Os questionários foram distribuídos após a aprovação do estudo pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da UFPR, tendo registro na 

Plataforma Brasil CAAE 50128815.6.0000.0102. E todos os aspectos éticos foram 

seguidos conforma a resolução 466/2010.  

 

Local 

 Cinco participantes do estudo piloto responderam o instrumento em uma 

instituição de ensino em Análise do Comportamento na cidade de Curitiba. Os demais, 

responderam os instrumentos virtualmente. 

 

Procedimentos 

A pesquisadora entrou em contato com a instituição de ensino a fim de marcar 

uma data para que os alunos pudessem responder aos questionários. No dia marcado, 

uma terapeuta clínica, analítico-comportamental e pesquisadora em FAP compareceu ao 
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local para realizar a aplicação. Paralelamente, foram convidados pela pesquisadora, 

através de redes sociais, os demais terapeutas que receberam o link 

https://goo.gl/forms/83w6FMwUGKzBvKyA3 nos seus e-mails e responderam aos 

questionários. Logo após, o instrumento foi traduzido para a língua alemã pela 

pesquisadora e revisado por um profissional especialista em tradução. Uma nova versão 

do instrumento foi criada no programa Google Forms® e o link 

https://goo.gl/forms/1JoybrclGyoUSE8K2 foi enviado para o e-mail do terapeuta 

alemão.  

 

Resultados 

Todos os participantes responderam de forma adequada às questões. Após 

correção indicada pelo terapeuta alemão, o instrumento foi considerado apto para ser 

enviado aos participantes do estudo.  
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ANEXO I - Funktional-analytische Psychotherapie in Deutschland – Anwendung 

und Akzeptanz (versão final digital em alemão) 
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ANEXO II - Psicoterapia Analítica Funcional na Alemanha – Usos e 

Aceitabilidade (versão impressa em português) 

 

Prezados terapeutas parcitipantes, 

O presente questionário, cujo preenchimento leva cerca de dez minutos, é parte de uma 

dissertação de mestrado brasileira, que tem como tema a Psicoterapia Analítica 

Funcional na Alemanha. Suas respostas serão muito úteis para o estudo, ainda que você 

não tenha tido qualquer contato com esta estratégia psicoterápica. As perguntas estão 

divididas em dois conjuntos – primeiro- solicitam que informe a frequência com que 

você utiliza certas intervencções em sua prática clínica e depois pedem a sua avaliação 

sobre tais intervenções.  

Agradecemos o tempo que você concedeu ao nosso estudo! 

 

QUESTIONÁRIO – Psicoterapia Analítica Funcional na Alemanha – usos e 

aceitabilidade 

 

Idade:                                                                                                     Sexo: 

Atuação Profissional:                                                                             Tempo de 

atuação: 

Por favor, assinale com um X as intervenções que você utiliza em sua prática clínica: 

   Terapia Cognitivo-Comportamental 

   Terapia Analítico-Comportamental 

   Hipnose 

   Terapia Sistêmica 

   Psicoterapia Breve 

   EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 

   ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 

   FAP (Functional Analytic Psychotherapy) 

   Outras   Especifique : _______________________________________________ 

Em sua formação acadêmica ou profissional você foi introduzido a conceitos da teoria 

de B.F. Skinner? 
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   Sim 

   Não 

 

 

Por favor, assinale com um X, a frequencia com que você emprega os procedimentos 

descritos: 

Procedimentos/Frequência de 

seu uso 

Nunca  Raramente Frequentemente Sempre 

Observar como o modo das 

respostas do cliente, por exemplo, 

formas de pagamento de 

honorários ou férias do terapeuta 

podem estar relacionados com o 

problema clínico dele. 

    

Criar condições para o surgimento 

dos problemas e das melhoras do 

cliente na própria relação 

terapêutica. Exemplo: terapeuta 

pergunta por que o cliente está 

agindo daquela maneira com ele. 

    

Incentivar que o cliente repita 

ações, que no caso clínico dele 

especificamente, indicam 

progressos, ainda que pequenos. 

Por exemplo: um cliente 

dependente do terapeuta lida bem 

com o fato do terapeuta afastar-se 

para uma viagem de férias. 

    

Monitorar o efeito que suas ações 

têm sobre os comportamentos 

problema e de melhora do cliente. 

Exemplo: perguntar para o cliente 

como se sente ao fazer uma 

autorevelação para você. 

    

Traçar paralelos entre o que o 

cliente faz com você e o que ocorre 

no cotidiano dele. Exemplo: 

perguntar se a dificuldade da 

cliente em aceitar o apoio do 

terapeuta é semelhante com a 

dificuldade de aceitar apoio do 

marido. 
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Por favor, assinale com um X a alternativa que melhor define sua avaliação sobre os 

efeitos terapêuticos dos procedimentos, quando se aplica a sua experiência, 

considerando a população atendida, no geral: 

Procedimentos/Efeit

os 

Absolutamente 

contra-

producente 

 

(nunca 

funciona) 

Eventualmente 

contra-

producente 

 

(às vezes 

funciona) 

 

 

 

Relativamente 

terapêutico 

 

(na maioria das 

vezes funciona) 

Absolutamen

te terapêutico 

(sempre 

funciona) 

Observar como o 

modo das respostas do 

cliente, por exemplo, 

formas de pagamento 

de honorários ou 

férias do terapeuta 

podem estar 

relacionados com o 

problema clínico dele. 

    

Criar condições para o 

surgimento dos 

problemas e das 

melhoras do cliente na 

própria relação 

terapêutica. Exemplo: 

terapeuta pergunta por 

que o cliente está 

agindo daquela 

maneira com ele. 

    

Incentivar que o 

cliente repita ações, 

que no caso clínico 

dele especificamente, 

indicam progressos, 

ainda que pequenos. 

Por exemplo: um 

cliente dependente do 

terapeuta lida bem 

com o fato do 

terapeuta afastar-se 

para uma viagem de 

férias. 
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Monitorar o efeito que 

suas ações têm sobre 

os comportamentos 

problema e de 

melhora do cliente. 

Exemplo: perguntar 

para o cliente como se 

sente ao fazer uma 

autorevelação para 

você. 

    

Traçar paralelos entre 

o que o cliente faz 

com você e o que 

ocorre no cotidiano 

dele. Exemplo: 

perguntar se a 

dificuldade da cliente 

em aceitar o apoio do 

terapeuta é semelhante 

com a dificuldade de 

aceitar apoio do 

marido. 
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ANEXO III - Psicoterapia Analítica Funcional na Alemanha – Usos e 

Aceitabilidade (versão digital em português) 
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ANEXO IV - Funktional-analytische Psychotherapie in Deutschland – Anwendung 

und Akzeptanz (versão inicial digital em alemão) 
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