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Introdução 

Elemento indissociável do desenvolvimento de um determinado tratamento e 

seu cenário terapêutico de referência, o setting constitui, ainda, a “moldura” que 

institui e delimita, no duplo plano técnico e ético, a prática clínica que o 

materializa.  

No que à psicanálise diz respeito, o setting tem enquadrado as evoluções 

técnicas que têm marcado as épocas sucessivas do método psicanalítico, 

desde o clássico “dispositivo divã-e-sofá” até aos arranjos mais recentes do 

cenário terapêutico, em função das exigências colocadas pelo alargamento do 

tratamento psicanalítico a crianças e adolescentes e a pacientes com um Self 

mais fragmentário e um funcionamento mental mais regressivo e dissociativo. 

Esta reconceptualização do setting implica a revisão do papel clássico de 

constante “muda” do processo psicanalítico, com o valor de uma “moldura” a 

que J. Bleger (1967/511) atribui o carácter de um ”não‑processo”, no sentido 

em que é composta por constantes dentro de cujos limites o processo 

(psicanalítico) tem lugar. Pelo contrário, o setting adquire um caráter dinâmico 

e estrutural e transforma-se em variável do processo psicoterapêutico e 

instrumento técnico significativo, cujo manejo eficaz no interior da sessão 

contribui para o sucesso do tratamento (Böhm, 2004; Farate, 2012; Langs, 

1979). Nesta perspetiva, o conceito de setting adquire um caráter relacional 

que influencia a conduta técnica e institui uma ética da relação que está para 

além das contingências do contexto físico e das condições contratuais que 

balizam o encontro entre psicanalista e paciente. 

Com efeito, se partirmos do pressuposto de que a psicoterapia é um processo 

complexo que acontece em contexto interpessoal (Braga & Vandenberghe, 
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2006), a relação terapêutica pode ser considerada uma contingência de 

determinação recíproca. Torna-se então necessário entrar em contacto com as 

subjetividades cruzadas de paciente e terapeuta, já que a análise de 

sentimentos e fantasias recíprocas possibilita ao terapeuta avançar hipóteses 

sobre as contingências que afetam o comportamento do paciente intra-sessão 

(Kohlenberg, Hayes, & Tsai, 1993). Ora, esta contingência recíproca específica 

a cada par psicoterapêutico substancia o setting co-construído por ambos e 

permite hipotetizar um “aparelho psíquico em comum” com características 

próprias e não redutíveis ao psiquismo da cada um (Farate, 2012) que se 

inscreve, por sua vez, na noção de fantasia inconsciente do campo bipessoal 

de paciente e analista (Baranger, & Baranger, 1961/1962; Ferro, 2009). 

O objetivo deste estudo é, precisamente, contribuir para a exploração teórico-

empírica da ideia do setting como “cenário terapêutico” do encontro entre 

terapeuta e paciente, através da sua evolução para variável do processo 

psicoterapêutico. 

Esta mudança de estatuto conceptual tem, como contrapartida operativa, a 

noção de manejo do setting. Por manejo do setting entendemos a estratégia a 

que o psicoterapeuta recorre para manter a coerência da relação com o 

paciente no espaço-tempo em que decorre a sessão terapêutica. 

A operacionalização desta nova variável implica, como é natural, a delimitação 

teórica e técnica prévia relativamente a outros fatores comuns e variáveis 

ligadas ao terapeuta que têm sido valorizadas nos estudos sobre processo e 

resultados terapêuticos, e mais particularmente nos estudos que têm por objeto 

a avaliação da qualidade da relação do par terapêutico (Blow, Sprenkle, & 

Davis, 2007; Hoglend et al., 2011; Marmarosh & Kivlighan, 2012; Martin, 

Garske, & Davis, 2000). 

A fim de operacionalizar empiricamente esta variável procedemos, então, à 

construção de um instrumento psicométrico de auto-resposta para a avaliação 

compreensiva do manejo do setting por parte do psicoterapeuta, a Escala de 

Setting Terapêutico (EST), cujo processo é objeto desta comunicação. 
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Metodologia 

A construção da Escala de Setting Terapêutico enquadra-se numa investigação 

mais alargada que incluiu também a validação de mais dois instrumentos 

utilizados para o estudo da validade convergente e discriminante da EST. 

Assim, a elaboração dos itens para a (EST) implicou, numa primeira fase, a 

operacionalização do constructo manejo do setting terapêutico. 

Em primeiro lugar foi realizada uma consulta a um painel de especialistas. Em 

segundo lugar foi construído um conjunto de afirmações com o intuito de 

estabelecer os itens para a versão inicial da EST. 

Nesta primeira fase participaram 18 psicoterapeutas de reconhecida 

experiência (detentores de habilitações por parte de sociedades científicas, 

instituições de formação, e outras instituições da rede pública ou privada 

devidamente reconhecidas).  

As respostas recebidas foram submetidas a análise de conteúdo, a fim de 

identificar categorias e subcategorias relevantes relativas ao manejo do setting. 

Foram identificadas 5 categorias e 21 subcategorias 

Categorias e subcategorias identificadas nas respostas 

Categoria  Subcategoria 

Regras/contrato 
 
 

Uso do telefone durante a sessão 
Faltas, trocas, férias e horários das sessões 
Pagamentos 
Contactos extra-sessão 
Tolerância a alterações das regras do contrato 
 

Características do 
terapeuta 
 
 
 

Continente/suporte 
Contratransferência 
Verbalização 
Comentário/interpretação 
Reflexão com pares/supervisão 
 

Características do paciente  
 
 

Paciente como protagonista 
Transferência 
Acting 
 

Espaço terapêutico  
 
 

Conforto e segurança 
Manutenção/mudança 
Ambiência 
Decoração 
 

Relação terapêutica  Gratificação 
Frustração 
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Empatia 
Comunicação não-verbal 

Total = 5 categorias e 21 subcategorias 

 

Foi, de seguida, elaborada uma pool de afirmações com o objetivo de delinear 

uma versão inicial de itens para a EST. 

Foi identificado um conjunto de 52 afirmações originais. Estes itens foram 

analisados quanto ao conteúdo, compreensibilidade e adequação, sendo 

eliminados os itens: que se repetiam em termos de conteúdo; redundantes; de 

conteúdo incoerente; incompreensíveis.  

Finalmente foram retidas um conjunto de 30 afirmações, que constituíram a 

primeira versão da escala. A partir da pesquisa realizada na literatura e da 

consulta a autores reconhecidos em diferentes tipos de metodologias (Brown, 

2002, 2006; Danielson, 2009; Stenner, Watts, & Worrell, 2008; Willig & 

Stainton-Rogers, 2008) optámos, então, por realizar um estudo q-sort, a fim de 

imprimir um processo mais sistematizado e rigoroso à seleção dos itens para o 

instrumento inicial. 

Esta segunda fase recorreu a outro um conjunto de 30 psicoterapeutas que 

constituíram o painel de peritos que se distribuíram de um modo equilibrado 

entre 3 modelos teóricos: Psicanálise, Terapia Cognitivo-Comportamental 

(TCC) e Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). A maioria 

dos respondentes era do género feminino (73.3% contra 26.7% do sexo 

masculino). 

Após todos os procedimentos inerentes a esta metodologia, a primeira versão 

da escala ficou composta por 20 itens. 

A terceira fase consistiu num questionário online, constituído pela primeira 

versão da EST e os dois instrumentos - Therapeutic Identity Questionnaire 

(ThId), Sandell et al., e Feeling Checklist (FC), Holmkvist e Armelius - utilizados 

para o estudo de validação da EST.  

 

Participantes (estudo de validação) 
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Na terceira fase do estudo participaram 302 sujeitos. As respostas foram 

sujeitas ao processo de seleção de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão definidos para os participantes: 1) estar inscrito na respetiva ordem ou 

associação psicoterapêutica, 2) ter completado todo o questionário online e 3) 

ter formação disciplinar na área da saúde mental. Tendo em consideração os 

critérios de inclusão referidos o estudo ficou circunscrito a 252 respondentes. 

Dos 252 respondentes 186 são do sexo feminino (73.8%) e 66 (26.2%) do sexo 

masculino com uma média de idades de 42.11 anos (DP = 10.16). 

No que respeita à formação disciplinar dos respondentes, verifica-se que a 

formação em Psicologia é a mais representada (n = 231; 91.7%), seguida da 

de Medicina (n = 16; 6.3%) e de Serviço Social (n = 4; 1.6%). No que respeita à 

formação psicoterapêutica de base, as formações mais indicadas pelos 

participantes foram a Psicanálise (n = 85; 33.7%) e a Terapia Cognitivo-

Comportamental (n = 84; 33.3%):  

 

Distribuição dos respondentes por área de formação de base em psicoterapia 

Formação de base em psicoterapia N % 

Psicanálise 

Terapia Cognitivo-Comportamental 

Terapias de Grupo (Psicodrama etc.) 

Terapia Familiar/de Casal 

Terapias Neuropsicológicas (EMDR, etc.) 

Outra  

Total 

85 33,7 

84 33,3 

30 11,9 

21 8,3 

23 9,1 

9 3,6 

252 100,0 

 

Resultados: 

Estudo da estrutura fatorial e características psicométricas da Escala de 

Setting Terapêutico (EST) 

Depois de realizados os devidos procedimentos estatísticos preliminares para o 

estudo da análise fatorial da EST, considerámos uma solução forçada a dois 

fatores, que veio a distinguir-se de forma interpretável e adequada em termos 

dos objetivos e contributo científico proposto. A análise fatorial foi conduzida 

através da análise dos componentes principais com rotação varimax. 
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Foram eliminados os itens com pesos fatoriais interiores a .40 (Stevens, 2009), 

ou seja, os itens 1, 8, 15, 16 e 20. Para além dos itens já eliminados e acima 

referidos, foi ainda retirado o item 14 ("Realizo ou já realizei o meu próprio 

processo terapêutico com outros colegas mais experientes") dado que a sua 

remoção conduzia a um aumento da consistência interna da EST total. Como 

resultado, a EST passou a ser composta por 14 itens, sendo que os dois 

fatores explicam 37.19% da variância total. Mais especificamente, o primeiro 

fator apresenta um eigenvalue de 3.46, explicando 24.65% da variância e o 

segundo fator apresenta um eigenvalue de 1.75, explicando 12.64% da 

variância.  

Quanto à designação dos fatores foi considerado fundamentalmente o quadro 

teórico de referência, sendo atribuída a cada um dos deles uma denominação 

que traduzisse o significado do conjunto de itens que os compõem (Hair, Black, 

Babin, & Anderson, 2009) e que, por outro lado, fizesse sentido quando 

integrada no conceito que se pretende avaliar com o total de itens da escala. O 

fator 1 foi assim denominado por "Estratégia relacional" e agrupa itens que 

descrevem estratégias utilizadas pelo terapeuta na gestão do setting e relação 

terapêutica. O fator 2, designado de "Conduta terapêutica", agrupa outro 

conjunto de itens que se referem à conduta, ou seja, à ação do terapeuta e 

descrevem a sua forma de lidar com o setting e relação terapêutica.  

O fator "Estratégia relacional" é saturado acima de .42, integrando 8 itens, 

cujos valores de comunalidades variam entre .18 e .63. O fator "Conduta 

terapêutica" é saturado acima de .41, sendo composto por 6 itens, variando as 

suas comunalidades entre .17 e .44.  

 

Resultados da análise fatorial com rotação varimax para a EST final (14 itens)  

 

Itens da EST 

Fatores h
2
 Alfa de 

Cronbach 
FC 

1 2    

 
Fator 1 - Estratégia relacional 

 

 

 

 

 

 

 

.78 

 

.88 
7- Anoto sempre as tarefas propostas entre as 
sessões e debato-as na sessão seguinte 

.79 -.09 .63   
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9- Defino os objetivos e a estratégia terapêutica em 
conjunto com o paciente 

.72 .06 .52   

18- Faço sempre um comentário final que resume a 
sessão, em particular as dificuldades que senti no 
paciente e os avanços que conseguiu fazer 

.66 -.07 .44   

6- Permito-me fazer alguma exposição pessoal para 
facilitar a relação com o paciente 

.66 -.11 .44   

13- Converso com familiares do paciente a seu 
pedido, ou quando entendo que uma tal estratégia 
terapêutica pode ser útil 

.62 .17 .42   

17- Disponibilizo ao paciente toda a informação 
relevante sobre o modelo teórico ou técnicas a utilizar 
no processo terapêutico 

.62 .02 .39   

2- Prolongo o tempo de duração da sessão quando 
sinto que o paciente está com dificuldade em acabar a 
sessão 

.45 .07 .21   

5- Aceito de bom grado os elogios a meu respeito 
efetuados pelo paciente 

.42 -.01 .18   

 
Fator 2 - Conduta terapêutica 

   .49 .74 

12- Exijo o respeito escrupuloso das regras do 
contrato terapêutico (e.g., pagamento, horários, 
telefonemas, marcação ou desmarcação de sessões) 

-.13 .65 .44   

11- Atuo de modo a conter o agir sedutor e 
manipulativo do paciente logo que me dou conta da 
sua emergência 

-.03 .62 .39   

4- Mantenho sempre a minha mente focada/atenta 
naquilo que se passa no interior da sessão 

.28 .57 .41   

19- Mantenho sem alterações a organização e o 
arranjo decorativo do espaço físico em que decorrem 
as sessões 

-.34 .46 .32   

3- Estou atento e reajo à comunicação não-verbal do 
paciente na sessão 

.28 .43 .26   

10- Tolero as queixas do paciente relativamente à 
ausência de melhorias no seu quadro clínico 
(sintomas, comportamento, relacionamentos) 

-.09 .41 .17   

 

Foram ainda realizados os estudo de validade convergente e discriminante. 

Quanto à ordenação dos 14 itens finais, foi mantida a ordem inicial, 

estabelecida de forma aleatória, retirando os itens com indicação para 

eliminação através das análises efetuadas, compondo a escala com a 

apresentação que se segue. 

 

Escala de Setting Terapêutico 

(Couto, M., Farate, C., Ramos, S. & Fleming, M., 2013)  

A partir da sua prática psicoterapêutica, indique o grau de concordância relativamente 

a cada uma das afirmações que se seguem, e que dizem respeito ao modo como 

organiza habitualmente o setting e a relação terapêutica com os seus pacientes.  

Por favor assinale com uma cruz o espaço que melhor descreve o que considera 

verdadeiro. 
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Discordo 
totalmente 

Discordo Não concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 

 

 1 2 3 4 5 

1. Prolongo o tempo de duração da sessão quando sinto que o 
paciente está com dificuldade em acabar a sessão 

     

2. Estou atento e reajo à comunicação não-verbal do paciente na 
sessão 

     

3. Mantenho sempre a minha mente focada/atenta naquilo que 
se passa no interior da sessão 

     

4. Aceito de bom grado os elogios a meu respeito efetuados pelo 
paciente 

     

5. Permito-me fazer alguma exposição pessoal para facilitar a 
relação com o paciente 

     

6. Anoto sempre as tarefas propostas entre as sessões e debato-
as na sessão seguinte 

     

7. Defino os objetivos e a estratégia terapêutica em conjunto 
com o paciente 

     

8. Tolero as queixas do paciente relativamente à ausência de 
melhorias no seu quadro clínico (sintomas, comportamento, 
relacionamentos) 

     

9. Atuo de modo a conter o agir sedutor e manipulativo do 
paciente logo que me dou conta da sua emergência 

     

10. Exijo o respeito escrupuloso das regras do contrato 
terapêutico (e.g., pagamento, horários, telefonemas, marcação 
ou desmarcação de sessões) 

     

11. Converso com familiares do paciente a seu pedido, ou 
quando entendo que uma tal estratégia terapêutica pode ser útil  

     

12. Disponibilizo ao paciente toda a informação relevante sobre 
o modelo teórico ou técnicas a utilizar no processo terapêutico 

     

13. Faço sempre um comentário final que resume a sessão, em 
particular as dificuldades que senti no paciente e os avanços que 
conseguiu fazer 

     

14. Mantenho sem alterações a organização e o arranjo 
decorativo do espaço físico em que decorrem as sessões 

     

 

 

Discussão e Conclusões 

Com a presente investigação pretendemos lançar o debate sobre a importância 

do estudo da variável “manejo do setting terapêutico” e avançar a hipótese de 

que se trata de uma variável relacional influente no processo e nos resultados 

terapêuticos. 
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Sendo a EST é um instrumento original e não comparável a nenhum outro 

referido na literatura internacional, e ser esta a primeira versão, consideramos 

ser prudente a realização de mais estudos de validade de construto. Não só 

para contribuir para a investigação da consistência da escala, mas também 

para permitir a produção de novos itens e gerar formas de avaliação empírica 

mais rigorosa desta variável.  

Apesar das limitações encontradas, os resultados obtidos para a primeira 

versão construída da EST sugerem tratar-se de um instrumento de 

autorresposta com adequadas qualidades psicométricas e pertinente para a 

avaliação empírica da variável manejo do setting. O instrumento apresentou 

ainda níveis adequados de fiabilidade e de validade convergente e 

discriminante.  

Interessa ainda salientar a pertinência clínica da construção deste instrumento 

psicométrico, tendo em conta a importância atribuída à prova empírica da 

eficácia e efetividade dos diferentes modelos de tratamento psicológico, que é 

central a noções tais como a evidence-based practice in medicine (Sackett & 

Rosenberg, 1996) ou a evidence-based practice in psychology (American 

Psychological Association., August, 2005, July, 2005; Westen & Bradley, 2005) 

para a avaliação rigorosa dos resultados terapêuticos. 

Trata-se, finalmente, de uma abordagem empírica que, muito particularmente 

para a avaliação da eficácia terapêutica da psicanálise e das diferentes 

modalidades de psicoterapia psicodinâmica, deverá ser complementada por 

estudos clínicos e estudos qualitativos sobre o processo terapêutico, mais 

centrados em critérios de mudança psíquica que na simples melhoria 

sintomática dos sujeitos em tratamento.  
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