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RESUMO
O presente estudo tem como objectivo a adaptação portuguesa da 
escala de Aliança Psicoterapêutica da Califórnia, versão do paciente 
(Gaston, 1990; Gaston & Marmar, 1991). Partindo de uma amostra 
clínica de 120 sujeitos em psicoterapia, os resultados psicométricos 
obtidos com esta versão evidenciam três factores capazes de 
explicar 50,082% da variância acumulada. Contudo, esta estrutura 
difere da obtida pelos autores originais. A consistência interna (alpha 
de Cronbach) apresenta valores satisfatórios, tanto para a escala total 
como para os factores. Não se verificam diferenças significativas 
entre os sujeitos toxicodependentes e os sujeitos com outras situ-
ações clínicas. A duração e a frequência do processo terapêutico 
evidencia a existência de relações significativas, nomeadamente 
uma correlação negativa entre o factor 2 e o tempo de duração da 
psicoterapia e uma correlação positiva entre o factor 3 e a frequência 
das sessões. 
Palavras-chave: Aliança terapêutica; Escalas de aliança terapêutica; 
Toxicodependência e psicoterapia.

RÉSUMÉ
L’objectif de cette étude a été l’adaptation portugaise de la « California 
Psychotherapy Alliance Scale », version patient (Gaston, 1990; Gaston 
& Marmar, 1991). Avec un échantillon de 120 patients actuellement 
en psychothérapie, cette version évidencie une structure factorielle 
bien différenciée capable de expliquer 50.082% da la variance 
totale. Cependant, cette structure est différente de celle obtenue par 
les auteurs originels. La consistance interne (alpha the Cronbach) 
présente des valeurs acceptables pour le total et pour les facteurs. 
On n’observe pas de différence entre toxicodépendants et d’autres 
psychopathologies. La durée de la psychothérapie présente une 
corrélation négative avec le facteur 2 et le numéro de séances 
mensuelles présente une corrélation positive avec le factor 3.
Mots-clé:  Alliance psychothérapeutique; Questionnaires d’alliance 
psychothérapeutique; Toxicodépendance et psychothérapie.  

ABSTRACT 
This paper presents the Portuguese adaptation of the California 
Psychotherapy Alliance Scale, patient’s version (Gaston, 1990; Gaston 
& Marmar, 1991). Using a clinical sample of 120 patients attending 
a psychotherapeutic process, the Portuguese version shows a 
well defined 3 factors structure, explaining 50.082% of the total 
variance. This structure, however, his different from the obtained 
by the original authors. Internal consistency reliability disclosed a 
reasonable Cronbach alpha concerning the subscales and the total. 
No differences between drug addicts patients and others patients 
(with different problems) were observed. Psychotherapy duration and 
number of appointments/month show some significant correlations, 
namely: negative correlations between factor 2 and psychotherapy 
duration and positive correlation between factor 3 and number of 
appointments/month.
Key Words: Therapeutic alliance; Psychotherapy alliance scales; Drug 
addiction and psychotherapy.
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1 – A AliAnçA TERAPêUTiCA: COnCEiTOS E 
MOdElOS

Historicamente a relação entre terapeuta e cliente 
tem ocupado um lugar proeminente nas teorias sobre 
o processo terapêutico (Horvath, 2005; Catty, 2004), 
alcançando hoje, inclusivamente, um interesse acrescido 
pelo papel que esta pode desempenhar na terapia 
(Meissner, 2006). Efectivamente, apesar do conceito ser 
originário das primeiras teorias psicanalíticas, tem-se 
generalizado a diferentes modelos teóricos e técnicos 
sobre o processo terapêutico, tendo os diferentes 
psicoterapeutas e investigadores, nas últimas duas 
décadas, focado aí a sua atenção (Bachelor & Salamé, 
2000; Martin, Garske, & Davis, 2000). Uma das razões 
pela qual o conceito se tem tornado tão significativo é a 
constatação de que a qualidade da aliança estabelecida 
está relacionada com os resultados obtidos numa dada 
psicoterapia (Gaston, Thompson, Gallagher, Cournoyer, 
& Gagnon, 1998; Horvath & Symonds, 1991; Summers 
& Barber, 2003; Hersoug, Monsen, Havik, & Hoglend, 
2002; Butler Center for Research, 2006; Martin, 
Garske, & Davis, 2000).  
Definida, de um modo geral, como o elo de ligação 
afectivo e colaborativo entre terapeuta e o paciente, 
a aliança terapêutica é um elemento essencial de 
qualquer processo terapêutico (Horvath & Greenberg, 
1994), embora o constructo subjacente varie em função 
dos diferentes entendimentos teóricos e técnicos sobre 
a relação psicoterapêutica (Martin, Garske, & Davis, 
2000) o que se revê, inclusivamente, na multiplicidade 
de termos usados para o identificar: “aliança de traba-
lho”, “aliança de ajuda”, “vínculo” ou “laço terapêutico” 
(Catty, 2004). A unidimensionalidade (Sterba, 1934; 
Catty, 2004) ou a pluridimensinonalidade do conceito 
(Luborsky, 2000) é um outro aspecto ainda em aberto.
As bases do conceito têm a sua origem em freud, 
quando este se referiu “à transformação do paciente num 
colaborador”, capaz de se interessar objectivamente 
em encarar-se a si mesmo (freud 1895/1969). Em 
1912, com a noção da transferência positiva, voltou a 
realçar a importância da transferência de sentimentos 
afectuosos para com o “médico”, como veículo de 
sucesso não só na psicanálise, mas também noutras 

formas de tratamento. Nos últimos escritos, freud 
modificará a sua abordagem da transferência positiva, 
incluindo a possibilidade de, na relação analítica, o 
analista unir-se ao ego enfraquecido do paciente, 
baseando-se no mundo externo. Esse pacto constitui 
a situação analítica e restitui ao ego do paciente o 
domínio sobre regiões perdidas da sua vida mental 
(freud, 1940/1969). Esta última versão do pacto analítico 
surge na sequência das ideias defendidas por Sterba 
(1934), ao colocar em evidência a possibilidade da 
parte saudável, racional e madura do ego do paciente, 
ser capaz de estabelecer uma aliança com o analista, 
baseada na realidade (Marcolino & Iacoponi, 2003; 
Meissner, 1999). Durante o trabalho psicoterapêutico 
ocorre uma dissociação, necessária e não patológica, 
do ego do paciente, numa parte que tem a experiência e 
está empenhada no processo em si, e numa outra parte, 
observadora, que pode examinar o padrão de associações 
livres (Saketopoulou, 1999; Sterba, 1934). Deste modo, 
a aliança passa a ser encarada como uma função da 
actividade do ego, perdurando esta ideia até às concepções 
mais recentes sobre o conceito (Meissner, 1999).
O termo específico de “aliança terapêutica” foi intro-
duzido por Zetzel (1956), ao distinguir as formulações 
dos analistas ditos “clássicos” dos da “Escola Britânica 
das Relações de Objecto”, relativamente ao fenómeno 
da transferência. Enquanto os “clássicos” enfatizavam a 
aliança como um pré-requisito para a análise da neurose 
de transferência, a referida escola mostrou-se menos 
interessada no conceito, salientando, ao invés, o papel 
da fantasia inconsciente, assegurando que todas as 
formas de comunicação entre terapeuta e paciente são 
manifestações transferenciais e contratransferenciais 
(Catty, 2004).
Segundo Gaston (1990), Zetzel conceptualizou o termo 
como um fenómeno derivado da vinculação e identifica-
ção do paciente com o analista o que, por sua vez, deriva-
ria dos aspectos positivos da relação mãe-criança (Henry 
& Strupp, 1994). Nas palavras de Meissner (1999, p.12), 
para Zetzel “A aliança apela ao funcionamento de um 
ego mais maduro e autónomo, para preservar a relação 
de objecto real com o analista, face às distorções transfe-
renciais que compõem a neurose de transferência”.
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No seguimento da ideia de colaboração entre 
psicoterapeuta e paciente, baseado na realidade, 
Greenson (1965) definiu o termo “aliança de trabalho” 
(working alliance) como a relação racional, relativamente 
adequada, que o paciente tem com o seu analista. 
Greenson distinguiu três conceitos separadamente: 
transferência, aliança de trabalho e relacionamento 
real. Argumentava que as reacções transferenciais 
são irrealistas e inapropriadas, mas verdadeiramente 
sentidas, enquanto a aliança, pelo contrário, é “realista” 
e apropriada, mas não passa de um artefacto da 
situação de tratamento. O relacionamento real contém 
as partes genuínas do encontro entre o paciente e o 
terapeuta; estes elementos reais são muito importantes 
para induzir “mudanças” (Jørgensen, 2004). O núcleo 
seria formado pela motivação do paciente para superar 
a doença, pela disposição consciente e racional para 
cooperar e pela capacidade em seguir as instruções e 
os insights do analista (Meissner, 1999). 
Os trabalhos de Luborsky e colaboradores (1985) e 
de Bordin (1979, 1994), decorrentes dos trabalhos de 
Zetzel e de Greenson, resultaram numa formulação 
pan-teórica da componente relacional da psicoterapia 
(Horvath, 2005). Segundo Meissner (1999), Luborsky e 
colaboradores são responsáveis pela documentação do 
papel central da aliança na psicoterapia, mostrando como 
esta pode ser um preditor poderoso dos resultados em 
diferentes formas de psicoterapia a longo prazo. 
Luborsky (1985, 2000) denominou a aliança terapêutica 
de aliança de ajuda (helping alliance) e procurou ilustrar 
que “a força da aliança de ajuda varia com o tempo, 
especialmente com o aumento da transferência, o que 
pode, no entanto, ser minimizado ou controlado pelas 
intervenções do terapeuta” (Luborsky, 2000, p.18). 
Identificou dois tipos de aliança terapêutica: tipo 1, mais 
evidente no início da psicoterapia, representa uma 
relação de ajuda baseada na forma como o paciente 
percebe o analista como útil e suportativo; tipo 2, mais 
típica das últimas fases da psicoterapia, representa, 
igualmente, uma relação de ajuda, assente no trabalho 
conjunto, numa luta partilhada por ambos contra o que 
está a incapacitar o paciente (Luborsky, 1994). Define, 
assim, a aliança como uma entidade não estática, 

verdadeiramente dinâmica e reactiva relativamente às 
diferentes fases da terapia (Horvath & Luborsky, 1993).
Para Bordin (1979, 1994), a aliança de trabalho que 
se estabelece entre o terapeuta e o cliente é um 
factor comum e transversal a todas as formas de 
terapia. O modelo pan-teórico de Bordin toma em linha 
de conta, inclusivamente, os modelos cognitivos e 
comportamentais da aliança (Gaston et al., 1998), como o 
modelo do “contrato terapêutico” de Goldfried e Davison 
(1976) e o modelo do “empirismo colaborativo” de Beck 
(1976), ambos enfatizando a importância da colaboração 
e dos objectivos partilhados no trabalho terapêutico 
(Bordin, 1994). Considera, ainda, que a aliança, não 
sendo curativa em si mesma, se constitui como um 
ingrediente fundamental da aceitação e implicação 
do paciente no tratamento: “a pessoa que procura 
mudanças assume uma posição activa no processo de 
mudança (…) quando consulta um psicoterapeuta, as 
preocupações e sofrimento que motivam esta acção, 
reflectem uma busca por segurança e auto-realização 
ao longo da sua vida ” (Bordin, 1994, p. 14). A aliança 
terapêutica é, assim, definida como uma construção 
mútua, do terapeuta e do paciente (Summers & Barber, 
2003), com objectivos partilhados, reconhecimento das 
tarefas inerentes ao processo de relação e vínculos 
que ligam as duas pessoas (Catty, 2004; Martin, Garske 
& Davis, 2000).
 
2 – AliAnçA TERAPêUTiCA: PSiCOTERAPiA E 
TOxiCOdEPEndênCiA 

Os estudos sobre a relação entre aliança terapêutica e 
os resultados terapêuticos com toxicodependentes são 
raros e os resultados pouco consistentes (Barber et 
al., 2006). Contudo, segundo Luborsky e colaboradores 
(1997), a psicoterapia oferece vantagens significativas 
para o tratamento habitual de pacientes dependentes 
de opiáceos, evidenciando os resultados que estes 
saem beneficiados quando o tratamento inclui a 
psicoterapia. Do mesmo modo, no artigo de 1983, 
Woody e colaboradores concluíram que mais de um 
terço dos sujeitos dependentes de opiáceos estavam 
interessados na psicoterapia e que a maioria beneficiou 
da mesma. Outros estudos têm concluído de forma 
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semelhante, salientando que, à semelhança do que 
acontece com outras populações clínicas, também 
com toxicodependentes o estabelecimento da aliança 
mostra ser um preditor consistente de envolvimento 
e retenção no tratamento (Petry & Bickel, 1999; Meier, 
Donmall, Barrowclough, McElduff, & Heller, 2005). 
Em 1989, Gerstley e colaboradores mostraram que a 
capacidade para constituir uma aliança forte com o tera-
peuta está significativa e positivamente correlacio nada 
com o sucesso no tratamento de pacientes toxicodepen-
dentes com perturbação anti-social da personalidade, em 
regime de metadona. Esta conclusão é consistente com 
os trabalhos de Woody, McLellan, Luborsky e O´Brien 
(1990), Onken (1991) e Horvath e Luborsky (1993).
Um melhor entendimento das características e 
processos inerentes ao desenvolvimento de uma aliança 
positiva pode, portanto, ajudar a melhorar a capacidade 
de retenção de pacientes dependentes de opiáceos 
no tratamento, particularmente, como referem Petry 
e Bickel (1999), aqueles que apresentam perturbações 
psiquiátricas mais graves. 

3 – MEdidAS dE AliAnçA TERAPêUTiCA

O estudo quantificado da aliança terapêutica não 
tem sido muito utilizado na prática clínica (Margison 
et al., 2000), mas tem sido objecto da investigação, 
particularmente no que se refere ao desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de diferentes instrumentos de 
medida relacionados com constructos mais ou menos 
específicos (Bachelor & Salamé, 2000; Horvath, 1994). 
Efectivamente, apesar de algumas conceptualizações 
poderem ser vistas como complementares (na medida 
em que alguns instrumentos dão mais importância 
a uma dimensão, enquanto outros darão a outra), ou 
hierárquicas (na medida em que uns são mais gerais 
e outros mais específicos), em termos teóricos não 
há, propriamente, consenso (Gaston, 1990; Horvath & 
Symonds, 1991).
No estudo de 1993, Horvath e Luborsky examinaram o 
conceito de aliança subjacente a cada instrumento de 
medida. Estimaram a covariação entre as diferentes 
medidas, com o objectivo de perceber se mediam ou 
não o mesmo fenómeno. Verificaram que, de um modo 

geral, apesar das perspectivas teóricas variarem, os 
instrumentos medem algo que lhes é comum. Neste 
contexto, sublinham a presença de dois aspectos do 
conceito de aliança, presentes em todos os instru-
mentos de medida: a ligação entre os intervenientes e 
a colaboração e investimento no processo terapêutico 
(Catty, 2004; Horvath & Luborsky, 1993).
Horvath e Symonds (1991) identificaram as cinco 
medidas de aliança mais usadas na investigação: as 
Escalas de Aliança Psicoterapêutica da Califórnia 
(Marmar, Weiss, & Gaston, 1989), as Escalas de Aliança 
de Ajuda da Pensilvânia (Luborsky, 1976), a Escala de 
Aliança Terapêutica (Marziali, 1984), a Escala de Aliança 
Terapêutica de Vanderbilt (Hartley & Strupp, 1983) e o 
Inventário de Aliança de Trabalho (Horvath, 1981, 1982).
Numa meta-análise com 79 estudos que relacionavam 
aliança com os resultados, Martin, Garske e Davis 
(2000) verificaram que o Inventário de Aliança de 
Trabalho (WAI) era o instrumento de medida com mais 
investigação produzida (22 estudos), seguindo-se-lhe 
a Escala de Aliança Psicoterapêutica da Califórnia 
(CALPAS), com 16 estudos. As conclusões mostraram, 
ainda, que a aliança terapêutica medida pela CALPAS 
se correlacionava moderadamente com os resultados 
de sucesso (r = 0.22).

4 – O inSTRUMEnTO – CAlPAS - P

As Escalas de Aliança da Califórnia são baseadas na 
Therapeutic Alliance Rating Scale (TARS), desenvolvida 
originalmente por Marziali e Marmar (Marziali et al., 1981; 
Marziali, 1984). A California Therapeutic Alliance Rating 
Scale (CALTARS), como encontramos algumas vezes 
designada na literatura, é um instrumento de 41 itens 
dirigido a avaliadores independentes. O seu objectivo 
inicial centrou-se na avaliação das contribuições 
positivas e negativas dos pacientes para a aliança 
(Martin, Garske, & Davis, 2000).
Marmar, Weiss e Gaston (1989b) reviram a CALTARS e 
propuseram a primeira versão das Escalas de Aliança 
Psicoterapêutica da Califórnia (California Psychotherapy 
Alliance Scales - CALPAS), composta por 31 itens, pa-
ra a versão do paciente, e por 5 itens para a versão 
do terapeuta e dos avaliadores clínicos. No Instituto 
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Clark em Toronto, Marziali (1984) prosseguiu com o 
desenvolvimento da CALTARS, introduzindo versões 
adicionais para o terapeuta e para o paciente. A análise 
dos componentes principais das versões do paciente, 
de ambas as CALTARS, revelou quatro factores de 
aliança (Gaston & Marmar 1994). Ainda segundo Gaston 
(1990), depois da análise dos componentes principais 
com rotação varimax, foram encontradas dimensões 
separadas da aliança terapêutica e da aliança de trabalho. 
Segundo Henry e Strupp (1994) chega-se, deste modo, 
a um modelo multidimensional, que decompõe este 
tipo de relacionamento em componentes distintos: 
compreensão e envolvimento empático do terapeuta; 
capacidade de trabalho do paciente na terapia (aliança de 
trabalho); ligação afectiva entre ambos os intervenientes 
(aliança terapêutica). De modo a poder tomar em linha 
de conta a perspectiva teórica de Bordin (1979), Marmar, 
Weiss e Gaston (1989) expandiram o conceito de aliança 
medido pela CALTARS (Gaston, 1990), criando uma 
quarta dimensão da aliança: acordo entre paciente e 
terapeuta relativamente às metas e tarefas associadas 
à terapia (Henry & Strupp, 1994).
É neste contexto que se desenvolve a CALPAS, incluindo 
versões do paciente, do terapeuta e de avaliadores 
independentes. Os 24 itens da versão do paciente 
(CALPAS-P) estão distribuídos em quatro subescalas: 
“Avaliação do Compromisso do Paciente” (PC) que reflec-
te a aliança terapêutica; “Avaliação da Capacidade de 
Trabalho do Paciente” (PWC) que reflecte a aliança de 
trabalho; “Avaliação da Compreensão e Envolvimento do 
Terapeuta” (TUI) que reflecte a contribuição do terapeuta 
para a aliança; “Acordo relativamente aos Objectivos e 
Estratégias” (WSC) que reflecte o acordo relativo às metas 
e tarefas inerentes ao processo terapêutico. Cada uma 
destas subescalas é composta por seis itens pontuáveis 
de 1 (nunca) a 7 (sempre). formas paralelas da CALPAS-
P foram criadas para serem respondidas por terapeutas 
(CALPAS-T) e avaliadores treinados (CALPAS-R). 
A CALPAS é influenciada tanto pelas perspectivas 
psicanalíticas tradicionais, sobre o tema da aliança, 
como pelo modelo pan-teórico de Bordin (Horvath & 
Luborsky, 1993). A subescala de avaliação do compro-
misso do paciente baseia-se nas perspectivas teóricas 

de freud relativas à noção de transferência positiva 
(1912/1969), bem como à ideia de 1913 de que o 
objectivo primário do tratamento deverá ser o de ligar 
a pessoa do paciente à pessoa do terapeuta. Mas tem, 
também, como pano de fundo a introdução do próprio 
conceito de aliança terapêutica por Zetzel (1956), 
vista como resultante da ligação e da identificação 
ao analista (Gaston & Marmar, 1994). A subescala 
que reflecte a capacidade de trabalho do paciente 
emerge das concepções teóricas de Sterba (1934), 
bem como das ideias de Greenson (1965) sobre o 
relacionamento baseado na realidade e orientado para o 
trabalho (Gaston, 1990). As concepções de autores que 
defendem que o terapeuta desempenha um papel muito 
importante na criação da aliança são contempladas na 
subescala de compreensão e envolvimento do terapeuta 
(Gaston & Marmar, 1994). A quarta subescala, relativa 
aos objectivos e estratégias, baseia-se na abordagem 
eclética de Bordin (1979), reflectindo os aspectos 
mais cognitivos inerentes às crenças que as pessoas, 
clientes e terapeutas, desenvolvem relativamente às 
psicoterapias (Gaston & Marmar, 1994).
Em termos estatísticos, Gaston e Marmar (1994) referem 
correlações moderadas a altas entre a CALPAS-P e a 
Escala de Aliança de Ajuda da Pensilvânia (EAAP) 
(variando de .37 a .79) e uma alta correlação entre 
a pontuação total da CALPAS-P e o Inventário de 
Aliança de Trabalho (r=.83). A consistência interna foi 
estudada com 147 pacientes em psicoterapia (Gaston, 
Marmar, Gallagher, & Thompson, 1991). Mostrou que o 
coeficiente de Cronbach, para as quatro subescalas da 
aliança, variava entre .43 e .73, sendo os mais baixos 
coeficientes associados à PWC e à TUI. 
O estudo da correlação entre as subescalas da CALPAS-P 
encontrou uma variação de .37 a .62 (Gaston et al., 1991). 
foi encontrada uma grande diferenciação entre a PWC e as 
outras subescalas. A mais alta correlação foi encontrada 
entre a WSC e a TUI. Este último resultado é consistente 
com os dados obtidos em investigações anteriores, onde 
as subescalas da CALPAS-P, que reflectem o acordo entre 
paciente e terapeuta relativamente às tarefas e objectivos 
da psicoterapia, se apresentam altamente correlacionadas 
com outras escalas (Horvath & Greenberg, 1994). 
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5 – OBjECTivOS E PROCEdiMEnTOS

Este trabalho tem como objectivo a tradução e 
adaptação para a população portuguesa da CALPAS-
P, considerando a estabilidade factorial, a consistência 
interna e o valor discriminativo de algumas variáveis 
clínicas e sócio-demográficas. São, ainda, exploradas 
as variáveis capazes de explicar ou contribuir para 
o fenómeno da aliança, nomeadamente a forma 
como o tempo de duração da relação terapêutica 
e a frequência das sessões se relacionam com as 
pontuações. 
A tradução da CALPAS-P para o português corrente 
(de Portugal) foi realizada considerando a versão 
original, em inglês, e a versão brasileira (Marcolino & 
Iacoponi, 2001, 2003). Estas duas versões permitiram 
esclarecer e decidir sobre as correspondências dos 
conceitos ingleses com os conceitos portugueses 
de Portugal. A versão traduzida foi aplicada a um 
grupo de 10 sujeitos (pré-teste), com a finalidade de 
verificar a acepção e a relevância dos itens, bem como 
a clareza das instruções. Neste primeiro estudo, os 
sujeitos foram instruídos para lerem e responderem 
em voz alta aos itens, realizando no final uma avaliação 
crítica do instrumento. Este pré-teste determinou 
o desdobramento de três itens (itens 6, 15 e 20 da 
versão original), mantendo-se, no entanto, a formulação 
original. Desta forma, a versão final em estudo inclui 
30 itens, pontuáveis de 1 a 7, onde 1 significa “nunca” 
e 7 “sempre”. Destes, 12 estão na afirmativa e 18 na 
negativa (itens invertidos).
O protocolo aplicado incluiu uma ficha introdutória de 
consentimento informado, onde eram explicados os 
objectivos da investigação e as tarefas propostas aos 
sujeitos participantes. Todos os sujeitos que aceitaram 
participar responderam a um primeiro inquérito sócio-
demográfico englobando as seguintes variáveis: idade, 
género, estado civil, habilitações literárias e actividade 
actual, discriminando a natureza dessa actividade. 
Um segundo inquérito focou as questões relativas ao 
processo psicoterapêutico, nomeadamente o motivo 
da psicoterapia, a data de início e a frequência das 
sessões. A terceira parte do procedimento incluiu a 
versão portuguesa da CALPAS-P.

6 – AMOSTRA 

A amostra é constituída por 120 sujeitos em psicote-
rapia, na sua maioria por problemas de toxicodepen-
dência (n=94; 78,3%) (Quadro 1). Os dados referentes 
à frequência das consultas mostram que 78 sujeitos 
reportam, pelo menos, uma consulta por semana 
(65,0%), 32 uma consulta de 15 em 15 dias (26,7%) e 10 
uma consulta por mês (8,3%). 

ADAPTAÇÃO PORTUGUESA DA ESCALA DE ALIANÇA PSICOTERAPÊUTICA DA CALIfóRNIA (VERSÃO DO PACIENTE)

Características 
Sócio-demográficas

Variáveis % e n

Género Masculino
feminino

60,8% (n=73)
39,2% (n=47)

Idade Mínima
Máxima
Média
Desvio Padrão

17
57

30,70
7,750

Nível de escolaridade 1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário
Bacharelato
Licenciatura

8,3% (n=10)
32,5% (n=39)
15,8% (n=19)

30,8% (n=37)
0,8% (n=1)

11,7% (n=14)

Actividade profissional Estudante
Trabalhador

6,7% (n=8)
93,3% (n=112

Estado Civil Solteiro
Casado
União de facto
Divorciado
Separado

73,3% (n=88)
13,3% (n=16)

1,7% (n=2)
10,8% (n=13)

0,8% (n=1)

Situação profissional Empregado
Desempregado
Sem qualquer actividade

50,8% (n=61)
40,8% (n=49)

1,7% (n=2)

Motivos Toxicodependência
Outros

78,3% (n=94)
21,7% (n=26)

QUAdRO 1 – Características gerais da amostra

7 – RESUlTAdOS

A análise factorial da escala foi realizada usando o 
método dos componentes principais (AfCP), com rota-
ção varimax, utilizando o critério de Kaiser. Os resulta-
dos obtidos evidenciaram uma estrutura de 10 factores 
capazes de explicar 64,123% da variância acumulada. 
Esta estrutura, contudo, não corresponde à estrutura 
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factorial de 4 factores proposta em estudos anterio-
res com o mesmo instrumento (Gaston, 1990, 1991; 
Marcolino & Iacoponi, 2003; Marmar, Weiss & Gaston, 
1989). Nesta fase, ainda, alguns valores de adequação 
do modelo factorial apresentaram problemas, nomea-
damente o determinante da matriz com R=.000, inviabi-
lizando o desenvolvimento normal da análise factorial. 
Partindo do construto inicial e da análise pormenorizada 
do output (valores anti-imagem e valores das comuna-
lidades) verificou-se a necessidade de proceder a uma 
selecção criteriosa dos itens em estudo. Assim, tomando 
como critério os valores M.S.A., das comunalidades, das 

saturações e a importância relativa de cada item para o 
construto verificou-se que a melhor solução implicava 
a redução da escala a 16 itens. Esta selecção permitiu a 
emergência de um modelo factorial mais adequado aos 
dados em estudo, com K-M-O de .819, teste de Bartlett 
com p= .000 e M.S.A. com valores entre .690 e .874.
A AfCP da versão reduzida evidencia a existência de 
3 factores capazes de explicar 50,082% da variância 
acumulada (Quadro 2). O primeiro factor (Trabalho 
Conjunto) explica 31,104% da variância, o segundo 
(Contribuição do Terapeuta) 10,321% e o terceiro 
(Contribuição do Próprio) 8,657%. 

Itens F1 F2 F3 h2

11. Sentiu que esteve a trabalhar em conjunto com o seu terapeuta e que ambos estavam unidos no 
mesmo esforço para superar os seus problemas? .772 .056 .131 .616

20. O tratamento que recebeu nesta sessão corresponde àquilo que, no seu entender, ajuda as 
pessoas em terapia? .703 .287 .029 .577

17. Sentiu que o seu terapeuta entendeu o que você esperava desta sessão? .647 .288 -.111 .514

14. Durante esta sessão, em que medida o seu terapeuta esteve empenhado em ajudá-lo a superar 
as suas dificuldades? .641 .128 .245 .487

28. Em que medida o seu terapeuta o ajudou a conseguir uma compreensão mais aprofundada dos 
seus problemas? .590 .251 .288 .494

25. Em que medida sentiu que, através dos seus próprios esforço e dos esforços do seu terapeuta, 
terá alívio dos seus problemas? .579 .327 .090 .450

21. Sentiu que o seu terapeuta esteve em desarmonia consigo? .129 .709 .035 .520

22. Sentiu que o seu terapeuta não percebeu como o poderia ajudar? .276 .667 .153 .544

23. Sentiu que o seu terapeuta não o ajudou da melhor maneira .095 .652 .283 .515

27. Com que frequência discordou do seu terapeuta a respeito das questões que seriam mais impor-
tantes trabalhar durante a sessão? .153 .612 -.015 .397

24. Sentiu que esteve a trabalhar com objectivos diferentes do seu terapeuta, isto é, que você e o 
seu terapeuta não partilharam o mesmo ponto de vista sobre como proceder para obter a ajuda 
esperada por si? .304 .606 .239 .517

7. Com que frequência partilhou as coisas importantes que surgiram na sua mente com o seu 
terapeuta? .119 .140 .743 .585
6. Com que frequência surgiram na sua mente coisas importantes? -.004 .092 .699 .496

12. Em que medida se sentiu “à-vontade” para discutir assuntos que habitualmente o deixam enver-
gonhado ou com medo de revelar? .294 .065 .623 .479

9. Em que medida conteve os seus sentimentos durante esta sessão? .012 .247 .593 .413

4. Sentiu que, mesmo tendo momentos de dúvida, confusão ou desconfiança, a terapia, no geral, 
vale a pena? .420 -.163 .452 .408

Valores próprios 4,977 1,651 1,385

Percentagem de variância 31,104% 10,321% 8,657%

 

QUAdRO 2 – Itens, factores, saturações e comunalidades

F1 - Trabalho Conjunto;   F2 - Contribuição do Terapeuta;   F3 - Contribuição do Próprio.
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O item 6 apresenta a média mais baixa (M=5.16; DP=1,10) 
e o item 23 a média mais alta (M=6,74; DP= 0,60). 
No entanto, e de acordo com o Quadro 3, a maioria 
dos itens tem uma média superior à resposta central 
(M=6,15; DP=0,55), revelando o seu poder discrimina-
tivo. Com uma pontuação mínima de 1 e máxima de 7, 
as médias dos três factores variam entre 5,65 e 6,59, 
indicando que os sujeitos apresentam níveis elevados 
de aliança. Três itens (12, 9 e 4), pertencentes ao factor 
3, foram pontuados pelo menos uma vez com a nota 
mínima de 1. Todos os itens foram pontuados com a 
máxima de 7. O factor 2 apresenta uma menor variância 
de resultados.
A consistência interna da CALPAS-P foi estudada com 
o alpha de Cronbach. Neste caso, f1 (Trabalho Conjunto) 
apresenta-se como o mais consistente (α=.800) e f3 
(Contribuições do Próprio) como o menos consistente 
(α=.665). f2 (Contribuições do Terapeuta) apresenta 
uma consistência de .735 e a escala completa de .831. 
Estes valores, variando entre o razoável e o bom, 

demonstram uma consistência interna satisfatória, 
tanto para a escala total, como para os factores. 
Na globalidade os resultados obtidos, apesar de distintos 
dos verificados noutras investigações (Gaston et al., 
1991), evidenciam a qualidade do instrumento reduzido, 
revelando uma estrutura factorial bem definida e 
uma consistência interna satisfatória. As correlações 
item-total observadas mostram-se moderadas, indican-
do que cada item explica algo específico, apesar de ter 
uma parte comum com os restantes (Quadro 4).
No Quadro 5 figuram as correlações entre a pontuação 
total da escala e as pontuações nos factores que a 
compõem. As correlações entre os factores são positivas, 
variando entre .355 e .541 (p <.01), indicando uma variância 
partilhada entre 12,6% e 30%. A maior percentagem de 
variância partilhada (30%) observou-se entre f1 e f2. 
Do conjunto da amostra, 94 sujeitos apresentam 
como motivo para a psicoterapia a toxicodependência, 
enquanto os restantes 26 alegam “outros motivos”. Não 
se verificam diferenças estatisticamente significativas 
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CALPAS-P Média D. P. Mínimo Máximo Variância

factor 1 6,19 0,76 3,00 7,00 0,58

factor 2 6,59 0,49 4,60 7,00 0,24

factor 3 5,65 0,79 3,00 7,00 0,63

Total 6,15 0,55 4,44 7,00 0,30

QUAdRO 3 – Médias e desvios-padrão da escala total e dos factores

Itens 11 20 17 14 28 25 21 22 23 27 24 7 6 12 9 4

r .531 .537 .437 .529 .597 .536 .390 .518 .459 .340 .548 .473 .319 .456 .359 .337

QUAdRO 4 – Correlação entre cada item e o resultado total

QUAdRO 5 – Correlação entre factores e com o total

F 1 F 2 F 3

F 1 - - -

F 2 .541(**) - -

F 3 .402(**) .355(**) -

Total .858(**) .725(**) .765(**)

** Correlação significativa ao nível de .01 (bicaudal).

Correlação itens - total
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entre os níveis de aliança apresentados por estes dois 
grupos [U = 1082,000,  p = .372].
No mesmo sentido dos resultados anteriores, não foram 
encontradas diferenças entre géneros relativamente à 
escala total [t (118) = 0.150, p = .881]. Estes resultados 
também se verificam no que concerne à situação 
profissional, nomeadamente entre empregados (n=61) 
e desempregados (n=49) [t (118) = 0.366, p = .715]. Os 
resultados para os factores da escala acompanham as 
evidências mostradas pela escala total, isto é, não existem 
diferenças entre as pontuações médias dos factores e as 
variáveis sócio-demográficas referidas. Relativamente 
à idade e ao nível de escolaridade, foram encontrados 
resultados semelhantes aos enunciados anteriormente 
no que se refere ao total da escala e aos factores 2 e 3. 
Contudo, verificou-se uma correlação estatisticamente 
significativa entre estas variáveis e f1, positiva no que 
respeita à idade [r (120) = .196, p = .032] e negativa no que 
respeita à escolaridade [r (120) = -.248, p = .006].
Considerando a importância que as variáveis relativas 
à “temporalidade” do processo terapêutico podem 
ter, averiguou-se a relação entre as pontuações e a 
variável “meses”, referente à duração da terapia, e 
a variável “frequência”, referente à regularidade das 
sessões. Estas variáveis não apresentam relações esta-
tisticamente significativas com a pontuação total da 
escala. No que concerne aos factores verificou-se uma 
correlação negativa entre f2 e os meses [r (120) = -.194, 
p = .033], isto é, a maior duração da terapia relaciona-
-se com a percepção de um menor envolvimento do 
terapeuta. f3 mostrou uma correlação estatisticamente 
signi ficativa com a frequência [r (120) = .203, p = 
.026], indicando que quanto maior a frequência das 
consultas, maior será a percepção do envolvimento do 
próprio. De notar, ainda, a correlação negativa [r (120) = 
-.462, p = .000] entre o número de meses que dura 
a terapia e a frequência das sessões. No entanto, 
considerando a evolução das pontuações da escala 
total, e dos factores que a compõem, em função da 
variável “duração da psicoterapia” verifica-se que 
a CALPAS-P total apresenta pontuações médias de 
aliança sempre elevadas, para todos os intervalos de 
meses (Quadro 6). 

A CALPAS-P correlaciona-se positivamente com os 
seus factores, desde o início da terapia, até aos oito 
anos (medida de tempo máximo em terapia dos sujeitos 
da amostra). Estas correlações variam entre r (120) 
= .558, p = .031 e r (120) = .962, p = .000. Seria de 
esperar que o mesmo sucedesse relativamente aos 
factores, isto é, que se correlacionassem sempre ao 
longo do tempo. Os resultados mostram que f3, apesar 
de se correlacionar sempre com a escala total, só se 
correlaciona com o f2 [r (120) = .536, p = .026] a partir 
dos treze meses, mantendo-se correlacionado com 
este até ao final de 8 anos de terapia, mostrando-se 
novamente não correlacionado depois dessa dimensão 
temporal. f3 evidencia um resultado semelhante a f1, 
mostrando-se muito correlacionado com este [r (120) = 
.803, p = .005] a partir dos 25 meses de terapia. Depois 
dos 25 meses de terapia, os três factores apresentam-
se sempre correlacionados.

8 – diSCUSSãO E COnClUSãO 

A aliança terapêutica, apesar de ser um conceito 
que emerge da teoria psicanalítica, generalizou-se 
a diferentes modelos teóricos e técnicos sobre o 
processo psicoterapêutico (Martin, Garske, & Davis, 
2000; Watson & Greenberg, 1994) aplicado a diferentes 
populações e problemáticas (Horvath & Greenberg, 
1994), incluindo a toxicodependência (Woody et al., 1990). 
Esta generalização do conceito a diferentes técnicas e 
populações é compatível com os dados aqui obtidos, 

QUAdRO 6 – Pontuação média na CALPAS nos diferentes intervalos de tempo

Intervalos 
Tempo em terapia

Média da 
CALPAS-P

Desvio 
Padrão

0 a 3 meses 6,20 0,49

4 a 6 meses 6,11 0,55

7 a 9 meses 6,09 0,60

10 a 12 meses 6,16 0,62

13 a 24 meses 6,24 0,36

25 a 36 meses 6,05 0,63

37 a 96 meses 6,23 0,71

≥ 8 anos 6,02 0,59
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nomeadamente no que diz respeito à proximidade dos 
resultados verificados entre a amostra toxicodependente 
e a amostra com outro tipo de problemas. Como refere 
Onken (1991), não existem evidências de que uma 
dependência possa ser eficazmente tratada apenas 
com recurso à psicoterapia. Mas se os fenómenos 
inerentes às relações terapêuticas, como é o caso da 
aliança, se mostram generalizáveis a todo o espectro 
de populações clínicas, a psicoterapia pode constituir-
se como um precioso auxiliar desse tratamento. 
Tendo a capacidade para se aliar ao terapeuta, o 
toxicodependente encontra as mesmas possibilidades 
de crescimento e transformação, dentro de um setting 
terapêutico, que as outras populações clínicas. 
Em relação à CALPAS-P, a redução do número de 
itens, apesar de alterar o modelo original (Gaston, 
1990; Marcolino & Iacoponi, 2003), permitiu uma 
compreensão mais apurada dos elementos em jogo 
quando um paciente observa, pensa e sente a aliança. 
Com 16 itens divididos em 3 factores internamente 
muito consistentes, foi possível ilustrar três dimensões 
do conceito de aliança. Em primeiro lugar, o conceito 
de trabalho conjunto (factor 1), que se constitui como 
a dimensão mais importante por reflectir o acordo 
entre os dois intervenientes, o esforço conjunto e o 
entendimento de como uma relação deve proceder 
para ser terapêutica. A segunda dimensão, factor 2, 
refere-se à contribuição do terapeuta para a aliança. 
Acede-se, assim, à perspectiva que o paciente tem 
do envolvimento do terapeuta, isto é, à percepção da 
capacidade deste em demonstrar aceitação e focar 
o trabalho nas dificuldades sentidas pelo paciente. O 
terceiro factor completa este triângulo relacional de 
importâncias, constituindo-se como a percepção das 
contribuições do próprio para a aliança, centrando-se 
na capacidade de auto-observação do paciente e na 
propensão deste para aprofundar temas emergentes. 
Este factor prende-se, também, com a disponibilidade 
para a partilha com o terapeuta, bem como com a 
motivação para a terapia.
Por revelar pontuações médias nos itens e na totalida-
de da escala bastante elevadas, a amostra mostrou-se 
muito “aliada”. No entanto, os resultados demasiado 

elevados podem indicar uma determinada dimensão 
defensiva dos sujeitos respondentes que, querendo 
agradar, mostram um grande envolvimento. Um outro 
aspecto relaciona-se com o facto da grande maioria 
dos sujeitos da amostra serem utentes de serviços 
públicos de saúde, não tendo, por essa razão, qualquer 
encargo financeiro directo relacionado com a psico-
terapia. Noutros contextos, nomeadamente na prática 
privada, os honorários são essenciais e, provavelmen-
te, correlacionados com o envolvimento e aceitação da 
pessoa no processo (Dewald, 1989).
As correlações positivas encontradas entre o factor 
1 e a idade, e as negativas entre o mesmo factor e o 
grau de escolaridade são compreensíveis, pois que no 
primeiro caso a idade funciona como um indicador de 
maturidade (quanto mais velhos são os sujeitos maior 
importância dão ao trabalho conjunto) e no segundo 
caso a menor escolaridade como uma dificuldade em 
assumir esse trabalho conjunto.
Os dados relativos às relações entre a escala, o tempo 
de terapia e a frequência das sessões evidenciam o 
seguinte: a correlação negativa entre o número de 
meses que dura a terapia e o factor 2, que remete 
para a percepção do envolvimento do terapeuta na 
aliança, parece indiciar que os pacientes percebem 
o terapeuta como menos interessado em construir a 
relação, ou em sintonizar com eles, à medida que o 
tempo em terapia vai avançando. Este sentir pode ser 
compreendido, por hipótese, como relativo ao próprio 
processo terapêutico, na medida em que, numa pri-
meira fase, o foco é colocado na construção da aliança 
e depois desta estabelecida nos problemas específicos 
de cada paciente.
A relação entre a frequência e o factor 3, isto é, 
entre o número de sessões/mês e a percepção das 
contribuições dos próprios pacientes para a aliança, 
também ocorre no sentido previsto: quanto mais 
frequentes são as sessões, mais facilmente o paciente 
se vê como elemento chave na relação e elemento 
fundamental para a aliança.
O sentido negativo da relação entre os meses de 
terapia e a frequência de sessões é consistente com 
o tipo de serviço prestado no Centro de Atendimento 
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a Toxicodependentes. Neste caso, a frequência das 
sessões é uma função inversa da duração da psico-
terapia. A investigação não contemplou medidas de 
sucesso psicoterapêutico, por isso não existem con-
dições para afirmar se a baixa frequência das sessões 
nestes indivíduos se encontra relacionada com algum 
tipo de melhoria. 
Para finalizar, tentando perceber o comportamento 
dimensional da escala em função do tempo, foi possí-
vel identificar que os três factores se correlacionam 
de forma estatisticamente significativa a partir dos 
dois anos de terapia. Este resultado pode indiciar que 
os dois anos de terapia representam um “ponto de 
viragem”, isto é, quando os factores adquirem coerên-
cia com o modelo total de aliança, contribuindo todos 
eles para o mesmo fenómeno. Ainda neste sentido, e 
de um ponto de vista estatístico, só a partir dos dois 
anos de psicoterapia é que a maioria dos pacientes 
se começa a percepcionar como parte integrante do 
processo profundo de auto-conhecimento. Contudo, 
os dados indicam que os pacientes já estariam aliados 
antes deste limite temporal de dois anos. No entanto, 
aludem para o facto de, após os dois anos, o sujeito 
poder tomar a terapia como uma experiência inter-
namente transformadora, de trabalho mais profundo, 
na medida em que, estruturalmente, as percepções 
de trabalho conjunto, de empenho do terapeuta e da 
contribuição pessoal surgem correlacionadas. Estes 
resultados fornecem, assim, boas indicações para 
trabalhos futuros. 
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