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Para a maioria dos psicólogos clínicos, a relação terapêutica tem sido 

considerada um aspecto muito importante para o sucesso da terapia, principalmente, no 

que diz respeito às mudanças que ela pode produzir no comportamento do cliente. No 

entanto, uma dificuldade recorrente é definir quais comportamentos caracterizam a 

“relação terapêutica”, uma vez que geralmente são utilizados termos abstratos e 

subjetivos para descrevê-la. 

Um dos aspectos relevantes ao se falar de relação terapêutica é a intimidade 

como requisito importante a ser estabelecido entre o terapeuta e o cliente. Uma relação 

íntima é aquela em que os envolvidos assumem uma condição de vulnerabilidade, pois 

eles expõem aspectos referentes a si mesmos que são geralmente reprovados em outros 

contextos nos quais convivem (Braga & Vandenbergue, 2006; Cordova & Scott, 2001). 

À medida que o terapeuta ouve e aceita os sentimentos e pensamentos revelados pelo 

cliente, a intimidade começa a se estabelecer nessa interação. Essa possibilidade de 

exposição por parte do cliente é umas das características importantes para que a relação 

terapêutica seja um recurso de intervenção para alteração dos comportamentos do 

cliente. 

Embora estabelecer uma relação terapêutica íntima seja um aspecto de muita 

relevância para um desempenho clínico efetivo do terapeuta e do cliente, alguns fatores 

acabam dificultando que se tenha clareza a respeito de como o terapeuta deve se 

comportar para estabelecer, de fato, uma relação terapêutica. Um deles é a escassez de 

material científico aliado à falta de objetividade e de critérios ao descrever esse tipo de 

relação. Esses aspectos inviabilizam a capacitação dos estudantes dos cursos de 

Psicologia e de especialização, bem como de profissionais que necessitam apresentar 

esses comportamentos para atingirem os objetivos propostos pela intervenção clínica.  
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Identificar por meio de estudos científicos quais são os comportamentos que 

caracterizam a relação terapêutica íntima que se estabelece entre o terapeuta e o cliente 

é, portanto, um começo para compreender melhor esse tipo de relação. Após realizar 

essa caracterização, outra dificuldade pode ser superada: usar essas informações nos 

cursos Psicologia (Clínica) ao se capacitar alunos e profissionais a desenvolverem 

comportamentos que melhor os preparem para atuar em benefício de seus clientes na 

terapia. 
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