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Steven C. Hayes e Jacqueline Pistorello 

O Brasil tem sido, há longo tempo, um país ligado a intervenções 
psicológicas baseadas em evidências. Foi um dos primeiros a adotar a 
Terapia Comportamental e Análise do Comportamento, contribuindo, 
assim, para o avanço dessas áreas. Por exemplo, o falecido Fred Keller, 
amigo e aliado de longa data de B. F. Skinner, passou anos produtivos 
na Universidade de Brasília após sua aposentadoria da Universidade de 
Columbia, onde desenvolveu e testou o sistema personalizado de ins-
trução lá existente.

Mesmo sociedades científicas brasileiras com foco generalizado, 
como a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental 
(ABPMC), antes denominada Associação Brasileira de Psicoterapia e Me-
dicina Comportamental, têm tido uma longa e forte orientação compor-
tamental, assim como associações científico-profissionais portuguesas, a 
exemplo da Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento 
(APTC), fundada em 1984. A tradição cognitiva no Brasil é mais recente, 
mas também é robusta, conforme representada em sociedades como a Fe-
deração Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC). Na última década, o 
campo da psicoterapia baseada em evidências vem passando por uma am-
pla reorganização em nível mundial. A Terceira Geração de intervenções 
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comportamentais e cognitivas (Hayes, 2004) está realmente exercendo 
um grande impacto no Brasil e na comunidade de língua portuguesa em 
geral. Esse impacto é, em parte, resultado do que nós estamos focando 
nas psicoterapias baseadas em evidências, mas também é resultado de 
como nós estamos pensando o nosso campo e suas diferenças teóricas.

Conforme poderá ser observado no Capítulo 1 desta obra e em 
outros lugares, a Terapia Comportamental possuía dois compromissos 
primários quando emergiu: o compromisso com intervenções cuidadosa-
mente definidas e empiricamente testadas; e o compromisso de relacionar 
as intervenções psicológicas a princípios básicos. Os primeiros terapeutas 
comportamentais rejeitaram conceitos, teorias e tecnologias clínicas mal 
especificados, vagamente argumentados ou pouco pesquisados.

Entretanto, logo se tornou evidente que a Terapia Comporta-
mental não possuía uma maneira coerente e potente de lidar com a cog-
nição humana. Assim, a primeira onda da Terapia Comportamental, 
baseada diretamente em princípios clássicos de aprendizagem, foi dando 
lugar à Segunda Onda de Terapia Comportamental e Cognitiva confor-
me os conceitos cognitivos foram sendo trazidos para o centro da psico-
terapia comportamental. Essa transição, de alguma forma, ocorreu mais 
tarde no Brasil (p. ex., a maior sociedade brasileira de Terapia Cogniti-
va, a FBTC, começou somente em 1998), em parte porque a tradição 
comportamental foi muito forte e em parte porque os conceitos com-
portamentais foram usados de uma forma mais flexível no Brasil para 
lidar com o fenômeno cognitivo.

O crescimento da “Terapia Cognitivo-Comportamental” (TCC), 
independentemente do fator tempo, envolveu mais do que a simples 
disponibilidade de focar a cognição. Uma vez que não existia nenhuma 
abordagem da cognição humana para prover o mesmo tipo de orienta-
ção para intervenções cognitivas que os princípios comportamentais 
forneciam para as intervenções comportamentais, os terapeutas desen-
volveram teorias cognitivas baseadas na clínica. Assim, a segunda gera-
ção foi muito mais geral em seu uso de teoria e princípios.

A segunda geração de TCC tem sido um sucesso notável, e, de 
área-problema a área-problema, clínicos empíricos têm demonstrado a 
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utilidade da TCC em pesquisas controladas. Existem resultados de estu-
dos bem desenhados de TCC, tanto no Brasil como em outras partes da 
comunidade global de língua portuguesa. Entretanto, parte desse suces-
so decorre do fato de que o campo da psicoterapia baseada em evidên-
cias e da TCC começou a incorporar ensaios clínicos randomizados de 
programas focados em síndromes. Esse foi considerado o modelo pri-
mário de desenvolvimento de conhecimento nos cuidados baseados em 
evidências. A isso se seguiu um enorme aumento nos financiamentos 
científicos desses ensaios.

Por outro lado, algumas anomalias começaram a surgir, o que 
levou a questionamentos acerca da ideia central de que a mudança no 
conteúdo cognitivo era uma peça-chave para que houvesse mudanças 
clínicas. Análises amplas de componentes chegaram à conclusão pertur-
badora de que “não há benefícios adicionais em adicionar intervenções 
cognitivas na Terapia Cognitiva” (Dobson & Khatri, 2000, p. 913).  Aná-
lises mediacionais desenhadas para testar modelos cognitivo-comporta-
mentais tiveram dificuldades de mostrar suporte empírico (Longmore & 
Worrell, 2007).

Gradualmente, a Terceira Geração de intervenções cognitivas e 
comportamentais foi emergindo dentro do escopo comportamental e 
cognitivo, encontrando uma maneira de abordar essas áreas problemáti-
cas. Todas essas abordagens de terceira onda fazem parte da presente obra. 
Elas incluem algumas inovações terapêuticas como a Terapia Compor- 
tamental Dialética (Linehan, 1993), Terapia Cognitiva Baseada em 
Mindfulness (Segal, Williams, & Teasdale, 2002), Psicoterapia Analítico-
-Funcional (Kohlenberg & Tsai, 1991), Terapia Comportamental Inte-
grativa de Casais (Jacobsen & Christensen, 2002), e Terapia de Aceitação 
e Compromisso (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999), dentre outras.

Métodos desenhados na Primeira Geração de Terapia Compor-
tamental, como a Ativação Comportamental, foram revitalizados com 
assunções que se encaixam nas ideias de Terceira Geração, aparecendo 
em novas e robustas formas (Jacobson, Martell, & Dimidjian, 2001). 
De modo mais ou menos similar, métodos desenhados a partir de tradi-
ções espirituais e meditativas foram manualizados e desenhados dentro 



de intervenções baseadas em evidências, incluindo mindfulness (ou aten-
ção plena) e métodos de práticas contemplativas de todos os tipos, 
como o Programa de Redução de Estresse Baseado em Mindfulness (Ka-
bat-Zinn, 1994) e a Terapia Focada na Compaixão (Gilbert, 2009).

A Terceira Geração de Terapias Cognitivas e Comportamentais, 
considerando suas assunções e ideias centrais, foi caracterizada da se-
guinte forma:

Enraizada em uma abordagem empírica e focada em princípios, a ter-
ceira onda de terapia comportamental e cognitiva é particularmente 
sensível ao contexto e às funções dos fenômenos psicológicos, não so-
mente nas suas formas, e assim tende a enfatizar estratégias de mudança 
contextuais e experienciais em adição às estratégias mais diretas e didá-
ticas. Estes tratamentos tendem a buscar a construção de repertórios 
amplos, flexíveis e efetivos acima de uma abordagem eliminativa de 
problemas estreitamente definidos, e a enfatizar a relevância dos proble-
mas tanto para os clientes como para os clínicos. (Hayes, 2004, p. 658)

Essas são caracterizações muito amplas e não há uma linha divisó-
ria clara entre as várias “gerações” de psicoterapias baseadas em evidências 
e TCC. Isso, na verdade, é uma coisa boa. Os terapeutas comportamen-
tais de Primeira Geração sofreram quando a Segunda Geração emergiu, e, 
em retrospectiva, nós podemos ver que, algumas vezes, as inovações de 
Segunda Geração foram demasiadamente promovidas. Enquanto as ino-
vações de Terceira geração entram na corrente principal da Terapia Com-
portamental e Cognitiva, não é sábio criar disrupções desnecessárias. De 
forma recíproca, também não é sábio fazer de conta que “isto é a mesma 
coisa que nós temos feito há muito tempo”. Isto não é. Isto é um passo 
adiante, baseado nos progressos e nas conquistas passadas.

A presente obra é a primeira que cobre verdadeiramente uma 
ampla variedade de tratamentos de Terceira Geração em um livro tera-
pêutico original em português, elaborado por três organizadores (dois 
brasileiros e um português). Um dos organizadores é coordenador do 
Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo-
-Comportamental (CINEICC) da Universidade de Coimbra, que tra-
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balha com projetos de pesquisa na área de Terapias Comportamentais 
de Terceira Geração há mais de 10 anos. O livro foi cuidadosamente 
desenvolvido para incluir tanto inovações advindas do escopo cognitivo 
e comportamental quanto aquelas oriundas das tradições de mindfulness 
de forma mais geral. Os autores dos capítulos, frequentemente treina-
dos em diversas partes do mundo, são indivíduos dedicados e altamente 
qualificados que estão implementando, estudando, ensinando ou disse-
minando essas abordagens de ponta no Brasil e em outros países de lín-
gua portuguesa. Muitos dos autores têm adaptado essas abordagens e, 
com frequência, traduzem materiais e instrumentos de avaliação para a 
língua portuguesa, com os benefícios adicionais de insights sobre as dife-
renças culturais.

O livro fornecerá uma valiosa introdução sobre a Terceira Geração 
e tratamentos baseados em mindfulness para o leitor iniciante, mas também 
satisfará o apetite de leitores intermediários e avançados por comparações 
entre tratamentos, recentes inovações tecnológicas, informações sobre ferra-
mentas e dispositivos de avaliação disponíveis em português e desenvolvi-
mentos de teoria básica, como a Teoria das Molduras Relacionais (Hayes, 
Barnes-Holmes, & Roche, 2001). Como tal, este é um livro impressionan-
temente amplo, que dá o devido peso a uma ampla variedade de aborda-
gens, conceitos, ferramentas e técnicas. Esta obra, muito provavelmente, 
será um impulsionador para a disseminação das abordagens de mindfulness 
e de Terceira Geração nos países de língua portuguesa.

O que une esses novos métodos, mais do que qualquer outra 
coisa, é um reexame baseado em princípios acerca da importância do 
contexto para as funções de conteúdos psicológicos difíceis na psicopa-
tologia. Tal abordagem espera reunir as tradições. Os novos métodos fo-
cam como as pessoas se relacionam com seus próprios pensamentos, 
sentimentos e comportamentos. Aconteça o que acontecer, daqui para a 
frente, já está claro que o questionamento de assunções básicas por par-
te de teóricos de terceira geração, bem como a inovação dos desenvolve-
dores de tratamentos baseados em mindfulness e de Terceira Onda, têm 
alterado de forma fundamental o panorama teórico e prático dos trata-
mentos baseados em evidência ao redor do mundo.



Uma característica muito importante deve ser salientada ao exa-
minar esses métodos em um contexto brasileiro e português. O Brasil não 
é somente o maior país em termos territoriais da América do Sul, ele é 
também um país incrivelmente diversificado. Tal diversidade é ainda mais 
óbvia quando toda a comunidade de países de língua portuguesa é consi-
derada. Duas das características mais importantes dos métodos de terceira 
geração são que eles são mais contextuais e focados nos princípios e pro-
cessos direcionados a pessoas e seus problemas e desejos de felicidade do 
que em pacotes de síndromes. Esse foco no processo torna mais fácil ima-
ginar maneiras de superar a divisão comportamental e cognitiva. Da mes-
ma forma, parece ser mais fácil encaixar conceitos de terceira geração em 
diferentes culturas, por meio de diferentes métodos, para problemas en-
frentados por pessoas advindas de diferentes realidades socioeconômicas, 
ou para a extensão que vai de um foco no problema a um foco positivo e 
revitalizador. Como tal, nós temos a esperança de que métodos de terceira 
geração venham a atingir os pobres e minorias étnicas ou a abordar de 
maneira mais efetiva os problemas diários de ordem social e cultural. Em 
grande parte, esses métodos – conforme refletidos na própria organização 
deste livro – parecem estar reduzindo o desnecessário conflito entre as 
perspectivas comportamentais e cognitivas.    

Nós não podemos simplesmente permitir que a psicologia base-
ada em evidências signifique psicoterapia para aqueles que podem ter 
acesso semanal a horas psicoterápicas de 50 minutos e pagar por isso. 
Nós também não podemos permitir que sociedades profissionais lutem 
incessantemente a favor de modelos e métodos em vez de aprofunda-
rem-se nos processos-chave e de importância para as pessoas. Este livro 
nos ajuda a ver um tipo diferente de futuro em ambas as áreas.

Nativos da língua portuguesa têm tido uma longa tradição de 
ciência comportamental e psicológica ligada a matérias de justiça social. 
Nós temos a esperança de que, conforme o trabalho da terceira geração 
for sendo construído no Brasil e nos demais países de língua portugue-
sa, ele vá assumindo a liderança em ajudar o mundo inteiro a melhor 
compreender o uso desses métodos para promover a justiça social e a 
prosperidade humana. Nós também temos a esperança de que a comu-
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nidade de língua portuguesa venha a ajudar a reduzir barreiras desne-
cessárias entre teorias e perspectivas concorrentes, de forma que os da-
dos, e não as posturas profissionais ou políticas, sejam o centro do pro-
gresso. Assim, este livro é o início de um processo que nós esperamos 
que continue tendo relevância por muitos e muitos anos.
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Construímos muros demais e pontes de menos/
We build too many walls and not enough bridges.

Isaac Newton

É inegável que o movimento da Terapia Comportamental fundou 
uma nova fase na psicologia clínica, rompendo com a prática psicológi-
ca do minante da época e instaurando a utilização de uma terapia em-
basada cientificamente (Álvarez, 2006). Desde suas origens, a aborda-
gem é caracterizada pelo estudo do comportamento humano de forma 
objetiva e racional, com rigor científico e com o desenvolvimento de 
leis de aprendizagem que sejam validadas empiricamente (Mañas, 
2007). Os comportamentalistas defendiam que as teorias deveriam ser 
construídas a partir de princípios básicos bem estabelecidos do ponto 
de vista científico, e que as tecnologias utilizadas deveriam ser bem es-
pecificadas e testadas (Hayes, 2004). Assim, o movimento instaurou um 
foco na promoção de saúde mental através da observação, predição e 
modificação comportamental (Skinner, 1953).

Este capítulo apresenta um panorama histórico da primeira, se-
gunda e terceira geração de Terapias Comportamentais, abordando as-
pectos referentes às terminologias utilizadas, origem, evolução e focos 
clínicos das referidas abordagens. 

1Primeira, Segunda e Terceira Geração  
de Terapias Comportamentais

Paola Lucena-Santos, José Pinto-Gouveia  
e Margareth da Silva Oliveira
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Retomando:

•	O	movimento	da	Terapia	Comportamental	 instaurou	a	utilização	de	 te
rapias	embasadas	cientificamente.

•	A	abordagem	é	caracterizada	pelo	estudo	do	comportamento	humano	e	
pelo	desenvolvimento	de	leis	de	aprendizagem	sob	uma	perspectiva	em
pírica.	

•	Os	comportamentalistas	defendiam	que	as	tecnologias	utilizadas	deve
riam	ser	bem	especificadas	e	testadas.

DeSenvoLvimenTo DA ABoRDAGem

Neste ponto o leitor pode se perguntar: “O que impulsionou o 
desenvolvimento do movimento da Terapia Comportamental?”.

A primeira geração da Terapia Comportamental foi, ao menos 
em parte, uma movimentação contra as concepções clínicas predomi-
nantes na época, visto que estas eram pouco relacionadas com princí-
pios básicos cientificamente testados. As especificações das interven-
ções utilizadas eram muito vagas, havendo fracas evidências científicas 
que demonstrassem o impacto positivo dessas intervenções. Assim, as 
duas correntes comportamentalistas da época, o neobehaviorismo e a 
análise do comportamento, ambas fortemente embasadas cientifica-
mente, se uniram contra os paradigmas clínicos predominantes (Hayes, 
2004). Em outras palavras, a Terapia Comportamental se contrapôs à 
subjetividade e à ineficácia na psicoterapia (Braga & Vandenbergue, 
2006), e passou a ser largamente desenvolvida em resposta à fraqueza 
percebida na teoria e na prática psicanalítica. Assim, o comportamen-
talismo apontou a fraqueza científica das tradições clínicas existentes e 
realizou esforços de mudanças de primeira ordem empiricamente estu-
dados, os quais estavam relacionados a princípios comportamentais que 
tinham como alvo aspectos clinicamente relevantes (Hayes, 2004).

É importante ressaltar que, apesar de os trabalhos experimentais 
sobre aprendizagem terem sido conduzidos desde o início do século XX, 
marcando o surgimento da Terapia Comportamental Contemporânea, 
a abordagem só começou a ganhar força e a ser efetivamente levada a 
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sério na década de 1950, por meio dos esforços de Hans Eysenck, que 
desempenhou um importante papel dentro do movimento. Eysenck  
examinou a efetividade das chamadas terapias de insight (sendo a psi-
canálise a mais conhecida) por meio de registros de hospitais e de com-
panhias de seguro. Seu estudo concluiu que as pessoas tratadas com 
terapias de insight não tinham maior probabilidade de melhoras do que 
aquelas que não recebiam tratamento algum. Dessa forma, Eysenck ob-
servou e disseminou a ideia de que os tratamentos psicoterápicos da 
época não possuíam evidências de eficácia. Tal conclusão despertou nos 
psicoterapeutas a busca por alternativas mais efetivas, sendo que a me-
lhor alternativa era a Terapia Comportamental (Spiegler & Guevremont, 
2010; Eysenck, 1952).

Retomando: 

•	A	primeira	geração	da	Terapia	Comportamental	 foi	uma	movimentação	
contra	as	concepções	clínicas	predominantes	na	época.

•	As	duas	correntes	comportamentalistas	da	época,	o	neobehaviorismo	e	
a	análise	do	comportamento,	se	uniram	contra	os	paradigmas	clínicos	
predominantes.

•	A	Terapia	Comportamental	foi	largamente	desenvolvida	em	resposta	à	fra
queza	percebida	na	teoria	e	na	prática	psicanalítica.	

•	Os	trabalhos	experimentais	sobre	aprendizagem	foram	conduzidos	des
de	o	início	do	século	XX,	marcando	o	surgimento	da	Terapia	Comporta
mental	Contemporânea.

•	A	abordagem	só	começou	a	ganhar	força	e	a	ser	efetivamente	levada	a	
sério	na	década	de	1950,	por	meio	dos	esforços	de	Hans	Eysenck.

•	Eysenck	observou	e	disseminou	a	ideia	de	que	os	tratamentos	psicote
rápicos	da	época	não	possuíam	evidências	de	eficácia,	o	que	desper
tou	nos	psicoterapeutas	a	busca	por	alternativas	mais	efetivas.

Antes de uma explanação mais detalhada das três gerações do 
movimento comportamental, convém esclarecer o emprego da termi-
nologia “Terapia Comportamental” e “Terapia Cognitivo-Comporta-
mental”. 
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TeRminoLoGiAS: TeRAPiA ComPoRTAmenTAL  
ou TeRAPiA CoGniTivo-ComPoRTAmenTAL?

A Terapia Comportamental é frequentemente chamada na litera-
tura como Terapia de Modificação do Comportamento e Terapia Cogniti-
vo-Comportamental. Muitos terapeutas distinguem os termos, mas tais 
distinções não são padronizadas (Martin & Pear, 2007; Wilson, 1978).

Herbet e Forman (2011), por exemplo, utilizam o termo Terapia 
Cognitivo-Comportamental (TCC) para se referir a todo o movimento 
de Terapias Comportamentais. Os autores ressaltam que o termo se tor-
nou tão amplo que é difícil encontrar uma definição clara, uma vez que 
diversas teorias, modelos, princípios e técnicas estão contemplados pela 
TCC. Adicionalmente, esses pesquisadores enfatizam que, assim como 
as demais disciplinas científicas, a TCC possui caráter dinâmico, uma 
vez que está continuamente e inevitavelmente evoluindo. Isso porque 
existe um reconhecimento geral de que as abordagens atuais são imper-
feitas, e que mesmo as nossas melhores teorias estão incompletas, em-
bora ainda não saibamos precisamente de que forma. Hoffmann e  
Asmundson (2008) utilizam o termo TCC de forma ampla, incluindo 
o trabalho cognitivo-comportamental que utiliza estratégias baseadas 
em aceitação, chegando a utilizar a denominação “TCC enriquecida” 
para se referir à utilização de tais estratégias por parte dos terapeutas 
cognitivo-comportamentais. 

Por outro lado, na opinião de Spiegler e Guevremont (2010), o ter-
mo Terapia Comportamental é o mais apropriado para se referir a todo o 
campo de estudos que inclui as chamadas “três gerações”, uma vez que 
o termo Terapia Cognitivo-Comportamental é utilizado por muitos pes-
quisadores e clínicos para se referir especificamente a tratamentos que 
incluem estratégias de reestruturação cognitiva. Os autores afirmam que 
não existe uma definição geral que possa descrever de forma adequada e 
concisa o que é Terapia Comportamental (no seu sentido mais amplo), 
porém salientam que essa abordagem possui temas e características cen-
trais, sendo considerada:

1) Científica: possui o compromisso com uma abordagem cientí-
fica precisa, avaliada e suportada empiricamente.
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2) Ativa: os pacientes devem fazer algo para lidar com seus pro-
blemas e não somente falar sobre eles. A Terapia Comporta-
mental é uma terapia de ação, tanto dentro da sessão como 
fora dela, através do uso de tarefas de casa. 

3) Focada no presente: os terapeutas comportamentais partem da 
premissa de que os problemas dos clientes que ocorrem no pre-
sente são influenciados por condições do presente. Assim, os 
procedimentos empregados visam à mudança de fatores atuais 
que estão afetando os comportamentos dos clientes. 

4) Focada na aprendizagem: a ênfase na aprendizagem é um fator 
distintivo da terapia comportamental, que assume que a maioria 
dos problemas comportamentais é desenvolvida, mantida e mu-
dada primariamente através da aprendizagem. Um forte compo-
nente educacional está presente, e o desenvolvimento de algu-
mas abordagens dentro desse campo foi originalmente embasado 
em princípios básicos e em teorias de aprendizagens (e. g., con-
dicionamentos clássico e operante, os quais serão abordados nes-
te capítulo). 

5) Individualizada: as circunstâncias específicas perante as quais os 
problemas ocorrem e as características pessoais dos clientes são 
levadas em alta consideração na terapia comportamental. 

6) Progressiva: frequentemente se move do mais simples ao mais 
complexo, do mais fácil ao mais difícil, ou do menos ao mais 
ameaçador. 

7) Breve: a abordagem é relativamente breve, envolvendo menos 
sessões e, frequentemente, menos tempo global do que muitos 
outros tipos de terapia. A duração do tratamento varia confor-
me a complexidade e a severidade do problema que está sendo 
tratado. Geralmente, a duração será maior quanto mais com-
plexo e severo o problema for. 

Em concordância com Spiegler e Guevremont (2010), Hayes, 
Masuda e Mey (2003) empregam o termo Terapia Comportamental de 
forma ampla para se referir à Terapia Comportamental tradicional, à Tera-
pia Comportamental tradicional, Análise Clínica do Comportamento, 
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Terapia Cognitivo-Comportamental, Terapia Cognitiva e às Terapias de 
Terceira Geração. 

Nesse sentido, o termo “Terapia Comportamental” é empregado 
de forma genérica para se referir a uma ampla variedade de técnicas que 
podem ser utilizadas para tratar de problemas psicológicos, assim como 
para se referir à análise comportamental e à combinação de tal análise 
com a prática psicoterápica. De forma geral, seus métodos focam so-
mente os comportamentos, ou uma combinação dos comportamentos 
com pensamentos e sentimentos. 

Neste capítulo, optamos por adotar o termo Terapia Comporta-
mental para se referir às três fases do movimento. 

Retomando: 

•	A	 Terapia	 Comportamental	 é	 frequentemente	 chamada	 na	 literatura	
como Terapia de Modificação do Comportamento e Terapia Cogniti- 
vo-Comportamental.	Apesar	de	muitos	 terapeutas	e	pesquisadores	dis
tinguirem	os	termos	que	utilizam,	ainda	não	há	definições	padronizadas.	

•	Alguns	autores	utilizam	o	termo	Terapia Cognitivo-Comportamental para 
se	referir	a	todo	o	movimento	de	Terapias Comportamentais	(incluindo	o	
movimento	de	terceira	onda),	enquanto	outros	julgam	como	mais	apro
priado	o	 termo	Terapia	Comportamental,	uma	vez	que	o	 termo	Terapia 
Cognitivo-Comportamental	 é	 frequentemente	utilizado	para	se	 referir	a	
tratamentos	que	incluem	estratégias	de	reestruturação	cognitiva.	

•	Não	existe	uma	definição	geral	que	possa	descrever	de	forma	concisa	e	
adequada	 o	 que	 é	 Terapia	 Comportamental	 (no	 seu	 sentido	mais	 am
plo),	porém	é	considerada	uma	abordagem	científica,	ativa,	 individuali
zada,	progressiva,	breve,	focada	no	presente	e	na	aprendizagem.	

•	O	termo	Terapia	Comportamental	é	empregado	de	forma	ampla	para	se	
referir	à	Terapia	Comportamental	tradicional,	Análise	Clínica	do	Compor
tamento,	Terapia	CognitivoComportamental,	Terapia	Cognitiva	e	às	Tera
pias	de	Terceira	Geração.	

Mas, de onde surgiu a proposta de classificação do movimento em 
“gerações” ou “ondas”? 
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PRoPoSTA De CLASSifiCAção em TRêS GeRAçõeS

Steven Hayes é considerado o grande difusor da ideia de evolução 
da Terapia Comportamental em três gerações sucessivas, e tem recebido 
crescente apoio da comunidade científica, apesar desse tema não estar 
livre de controvérsias. 

O termo “Terapias de Terceira Geração” se refere a um conjunto de 
terapias que emergiu nos anos de 1990 dentro da tradição da terapia 
comportamental (Pérez-Álvarez, 2012), ainda que tal denominação só 
viesse a ser dada em 2004. Dentre as terapias de terceira geração, as 
primeiras que tiveram um nome específico foram a Terapia de Aceitação e 
Compromisso (Hayes, McCurry, Afari, & Wilson, 1991), a Psicoterapia 
Analítico-Funcional (Kohlenberg & Tsai, 1991) e a Terapia Comporta-
mental Dialética (Linehan, 1993). Assim, “Terceira geração” é um termo 
relativamente recente, uma vez que foi difundido em grade parte pelo tra-
balho de Hayes, publicado em 2004, intitulado Acceptance and Commitment 
Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and 
Cognitive Therapies (Hayes, 2004), no qual o autor propõe a existência de 
três ondas sucessivas da Terapia Comportamental, as quais representam 
assunções, métodos e objetivos dominantes do movimento. 

Considerando o grande número de terapias emergentes junta-
mente com a dificuldade de incluí-las em alguma das classificações en-
tão existentes, Steven Hayes emprega a expressão “Terceira onda de 
Terapias Comportamentais”, para se referir a um grupo específico de 
terapias comportamentais emergentes que compartilham elementos co-
muns (Hayes, et al., 2004). A terceira onda de terapia comportamental 
emergiu a partir das gerações anteriores. Dessa forma, a terceira geração 
reformula e sintetiza as gerações prévias, além de direcioná-las para te-
mas e domínios previamente valorizados por outras tradições terapêuti-
cas, buscando melhorar seus resultados (Hayes, 2004). Essas novas in-
tervenções se aventuraram em áreas tradicionalmente consideradas co-
mo menos empíricas no âmbito do trabalho clínico, enfatizando tópicos 
como mindfulness, desfusão cognitiva, aceitação, valores de vida, entre 
outros. Em relação aos aspectos filosóficos, elas possuem caráter contex-
tual, e no que tange às estratégias de mudança, são enfatizadas tanto as 
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mudanças de primeira como as de segunda ordem (Hayes, Masuda, & 
Mey, 2003). 

Segundo Hayes (2004), dentre as principais razões que suportam 
uma nova onda de terapias comportamentais estão as irregularidades 
identificadas na segunda geração e as mudanças filosóficas, conforme es-
pecificado no Quadro 1.1. 

Quadro 1.1	Razões	que	suportam	uma	nova	“onda”	de	 terapias	comporta
mentais

Irregularidades: de	acordo	com	a	segunda	onda,	as	limitações	dos	métodos	com
portamentais	e	dos	modelos	de	condicionamentos	eram	superadas	pela	adição	de	
métodos	e	de	modelos	cognitivos	de	mudança.	Havia	a	ideia	central	de	que	a	mu
dança	cognitiva	abordada	de	maneira	direta	era	necessária,	ou	mesmo	considera
da	como	um	método	primário	para	a	melhora	clínica.	Entretanto,	foram	verificadas	
irregularidades	em	alguns	estudos	como:	
1)	No	caso	da	depressão,	não	 foram	observados	benefícios	adicionais	ao	 imple

mentar	as	intervenções	cognitivas;	
2)	Respostas	clínicas	observadas	na	terapia	cognitiva	tradicional,	com	fre	quência,	

ocorriam	antes	de	os	aspectos	presumidamente	“chaves”	terem	sido	implemen
tados	de	forma	adequada;	e	

3)	Os	suportes	empíricos	para	os	mediadores	de	mudança	terapêutica	da	terapia	
cognitiva	são	irregulares.	

Mudanças filosóficas: de acordo com o prisma da segunda onda, se um pen
samento	em	particular	é	identificado	como	estando	associado	a	um	tipo	de	desa
justamento,	o	conteúdo	desse	pensamento,	em	geral,	é	alvo	direto	das	 interven
ções.	Assim,	falhas	lógicas	do	seu	conteúdo	podem	ser	identificadas,	sua	verdade	
pode	ser	testada	e	pensamentos	alternativos	podem	ser	construídos	e	treinados.	
Tais	intervenções	supõem	que	a	forma	ou	a	frequência	do	pensamento	está	direta
mente	associada	a	efeitos	emocionais	ou	comportamentais.	Com	o	passar	do	tem
po,	diversos	pesquisadores	clínicos	começaram	a	pensar	em	termos	de	modelos	e	
abordagens	de	tratamentos	gerais	que	englobem	não	só	uma	análise	empírica	e	
estratégias	de	mudança	de	primeira	ordem,	mas	também	de	segunda	ordem.	As
sim,	gradualmente,	novas	 ideias	e	 inovações	 foram	surgindo,	com	um	 foco	mais	
contextual	em	detrimento	de	uma	simples	abordagem	eliminativa,	buscando	a	al
teração	das	 funções	dos	eventos	e	não	necessariamente	das	suas	 formas.	Essa	
mudança	minou	 a	 suposição	 de	 que	 a	 forma	 ou	 a	 frequência	 de	 determinados	
pensamentos	 problemáticos	 são	 aspectoschave.	 Tornouse	 mais	 importante	 o	
contexto	psicológico	no	qual	as	cognições	ocorrem.	

Fonte:	Elaborado	a	partir	de	Hayes	(2004).
*
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A amplitude atual das mudanças e o desvio dos pressupostos cen-
trais das gerações anteriores sugerem o início de uma nova geração de 
terapia cognitiva e comportamental (Hayes, 2004). 

Retomando: 

•	Steven	Hayes	é	 considerado	o	grande	difusor	da	 ideia	de	evolução	da	
Terapia	Comportamental	em	três	gerações	sucessivas.

•	O	termo	“Terapias	de	Terceira	Geração”	se	refere	a	um	conjunto	de	tera
pias	que	emergiu	nos	anos	de	1990	dentro	da	tradição	da	terapia	com
portamental.

•	Dentre	as	terapias	de	terceira	geração,	as	primeiras	que	tiveram	um	nome	
específico	 foram	a	 Terapia	 de	 Aceitação	 e	Compromisso,	 a	 Psicoterapia	
AnalíticoFuncional	e	a	Terapia	Comportamental	Dialética.

•	O	termo	“Terceira	geração”	é	relativamente	recente,	uma	vez	que	foi	difun
dido	em	grade	parte	pelo	trabalho	de	Hayes,	publicado	em	2004,	intitulado	
Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the 
Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies.

•	Segundo	a	perspectiva	de	Steven	Hayes,	a	terceira	onda	de	terapia	com
portamental	emergiu	a	partir	de	ambas	as	gerações	anteriores,	que	fo
ram	reformuladas,	sintetizadas	e	direcionadas	a	temas	e	domínios	pre
viamente	valorizados	por	outras	tradições	terapêuticas.

•	A	terceira	geração,	no	que	tange	aos	aspectos	filosóficos,	possui	caráter	
contextual,	e	no	que	 tange	às	estratégias	de	mudança,	são	enfatizadas	
tanto	as	mudanças	de	primeira	como	as	de	segunda	ordem.

•	Dentre	as	principais	 razões	que	suportam	uma	nova	onda	de	 terapias	
comportamentais	estão	as	irregularidades	identificadas	na	segunda	ge
ração	e	as	mudanças	filosóficas.

Após abordarmos a origem da classificação em três “ondas” ou 
“gerações”, convém falarmos um pouco acerca da adoção de tal classifi-
cação por pesquisadores e terapeutas da área. 

noTA SoBRe o ConSenSo ACeRCA DA  
CLASSifiCAção DAS novAS ABoRDAGenS

É inegável que a última década testemunhou um notável aumen- 
to de interesse em teorias e abordagens clínicas baseadas em aceitação e 
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mindfulness, não só por parte de cientistas, mas também por parte de estu-
dantes e clínicos. Esses novos desenvolvimentos mudaram drasticamente o 
campo de terapias cognitivo-comportamentais (Herbert & Forman, 2011).

Entretanto, a classificação das novas abordagens como “terceira 
onda” não estão livres de controvérsias (Herbert & Forman, 2011). So-
bre esse assunto, diversos estudiosos opinam que realmente se trata de 
uma revolução na qual o proceder habitual da TCC é questionado 
(Pareja, 2010), enquanto críticos da terceira onda defendem que tal 
classificação superestima a distinção desses novos desenvolvimentos em 
relação às teorias já estabelecidas. Tais críticos reconhecem o crescente 
interesse e a possível utilidade clínica das novas abordagens ao mesmo 
tempo em que acreditam que elas não são fundamentalmente distintas 
das abordagens já existentes (Arch & Craske, 2008; Hofmann & As-
munsdon, 2008; Hofmann, Sawer, & Fang, 2010; Pareja, 2010). 

A este respeito Herbert e Forman (2011) argumentam que a aná-
lise de Hayes não tem como objetivo representar a “verdade” e que, em 
última análise, a divisão em três gerações demarcadas por períodos 
históricos que incluem eventos contemporâneos não é sábia, uma vez 
que pode estar enviesada. Segundo os autores, uma perspectiva menos 
enviesada e prematura só será possível com o passar do tempo.

Retomando: 

•	A	última	década	testemunhou	um	notável	aumento	de	interesse	em	teo
rias	 e	 abordagens	 clínicas	 baseadas	 em	aceitação	 e	mindfulness	 que	
mudaram	 drasticamente	 o	 campo	 de	 terapias	 cognitivocomportamen
tais.

•	A	classificação	das	novas	abordagens	como	“terceira	onda”	não	estão	li
vres	de	controvérsias.

•	Diversos	estudiosos	opinam	que	 realmente	 se	 trata	de	uma	 revolução	
na	qual	o	proceder	habitual	da	TCC	é	questionado,	enquanto	críticos	da	
terceira	 onda	 defendem	 que	 tal	 classificação	 superestima	 a	 distinção	
desses	novos	desenvolvimentos	em	relação	às	teorias	já	estabelecidas.

Dito isso, passaremos para uma explanação histórica acerca da ori-
gem e evolução do movimento das terapias comportamentais.
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PRimeiRA GeRAção: ASPeCToS hiSTóRiCoS1

No início do século XX, um fisiologista russo chamado Ivan 
Pavlov forneceu a primeira explicação sistemática daquilo que pas-
sou a ser chamado de condicionamento clássico ou condicionamento 
Pavloviano. 

Pavlov (1927) realizou um experimento com cachorros, o qual é 
sistematicamente descrito para a explicação do condicionamento clássi-
co. Nesse experimento, um estímulo neutro (que não elicia nenhum tipo 
de resposta em particular, como uma luz ou um sino, por exemplo) é 
repetidamente apresentado com um estímulo que naturalmente elicia 
determinada resposta (e. g., comida, que produz salivação), até o ponto 
em que o estímulo que antes era neutro passe a produzir sozinho a sa-
livação (passando a ser chamado de estímulo condicionado).

O trabalho de Pavlov forneceu material escrito sobre a aplicação 
de procedimentos de aprendizagem no tratamento de transtornos psi-
cológicos e influenciou o psicólogo experimental John Watson, consi-
derado o fundador do behaviorismo. O Behaviorismo de Watson enfa-
tizava a importância da objetividade nos estudos dos comportamentos, 
os quais deveriam ser feitos somente com estímulos e respostas passíveis 
de observação direta. Em 1924, Mary Cover Jones, uma aluna de Watson, 
tratou com êxito um menino de três anos chamado Peter, por meio de 
dois procedimentos terapêuticos que, após refinados, deram origem às 
atuais técnicas de modelagem e dessensibilização in vivo (largamente 
utilizadas no tratamento comportamental de fobias). 

Ao mesmo tempo em que Pavlov estudava o condicionamento 
clássico, o psicólogo Edward Thorndike investigava o fortalecimen- 
to e o enfraquecimento de comportamentos por meio da modifica-
ção de suas consequências, como o reforço e a punição. Esse tipo de 
aprendizagem passou a ser chamado de condicionamento operante ou 
instrumental. 

Na década de 1930, o fisiologista Edmund Jacobson estudava o 
relaxamento muscular como um tratamento para a tensão associada a 
uma vasta gama de desordens psicológicas e físicas. Atualmente, o rela-
1 A referência básica utilizada na elaboração desta sessão foi a de Spiegler e Guevremont (2010).
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xamento progressivo de Jacobson é a base para o uso do relaxamento 
muscular na Terapia Comportamental. 

Conforme dito anteriormente, apesar de os esforços da Terapia 
Comportamental terem se mostrado sistematicamente efetivos, só fo-
ram impulsionados na década de 1950, com o estudo retrospectivo de 
Eysenck. Na mesma década, houve o início formal da Terapia Compor-
tamental, o qual ocorreu de forma simultânea nos Estados Unidos, na 
África do Sul e na Grã-Bretanha.

Na América do Norte, a Terapia Comportamental se desenvolveu 
por meio dos esforços do psicólogo B. F. Skinner, sobre o condiciona-
mento operante, e de seus seguidores (e. g., Lindsley, Ayllon, Azrin), os 
quais aplicaram os princípios operantes no âmbito terapêutico. 

Enquanto isso, na África do Sul, o psiquiatra Joseph Wolpe de-
senvolveu diversas técnicas, sendo a dessensibilização sistemática a mais 
notável. Arnold Lazarus e Stanley Rachman, treinados por Wolpe, tam-
bém desempenharam um importante papel, sendo o de Lazarus mais 
voltado a estender os limites da Terapia Comportamental. Em 1966, 
Lazarus praticou e ensinou Terapia Comportamental nos Estados Uni-
dos. Rachman, que havia trabalhado com Lazarus na África do Sul, 
emigrou para a Grã-Bretanha em 1959, onde trabalhou perto de Eysenck 
e introduziu a dessensibilização sistemática para os terapeutas comporta-
mentais britânicos, tornando-se um dos principais disseminadores e 
pesquisadores da Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, o desenvolvimento 
da Terapia Comportamental foi encabeçado por Eysenck. 

É importante ressaltar que, embora o comportamentalismo tenha 
suas origens na América no Norte, na África do Sul e na Grã-Bretanha, 
hoje, encontra-se disseminado ao redor do mundo. 

Retomando: 

•	No	início	do	século	XX,	um	fisiologista	russo	chamado	Ivan	Pavlov	forneceu	
a	 primeira	 explicação	 sistemática	 daquilo	 que	 passou	a	 ser	 chamado	de	
condicionamento clássico ou condicionamento Pavloviano.

•	O	trabalho	de	Pavlov	influenciou	o	psicólogo	experimental	John	Watson,	
considerado	o	fundador	do	behaviorismo.	
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•	O	 Behaviorismo	 de	Watson	 enfatizava	 a	 importância	 da	 objetividade	
nos	estudos	dos	comportamentos,	os	quais	deveriam	ser	feitos	somen
te	com	estímulos	e	respostas	passíveis	de	observação	direta.	

•	Edward	Thorndike	investigou	o	fortalecimento	e	o	enfraquecimento	de	
comportamentos	 por	 meio	 da	 modificação	 de	 suas	 consequências,	
como	o	reforço	e	a	punição.	Esse	tipo	de	aprendizagem	passou	a	ser	
chamado	de	condicionamento operante ou instrumental.	

•	Na	década	de	1930,	o	fisiologista	Edmund	Jacobson	estudava	o	 relaxa
mento	muscular	e,	atualmente,	o	relaxamento	progressivo	de	Jacobson	é	
a	base	para	o	uso	do	relaxamento	muscular	na	Terapia	Comportamental.	

•	Apesar	de	os	esforços	da	Terapia	Comportamental	 terem	se	mostrado	
sistematicamente	efetivos,	somente	foram	impulsionados	na	década	de	
1950,	a	partir	dos	resultados	do	estudo	retrospectivo	de	Eysenck.	

•	A	década	de	1950	marcou	o	início	formal	da	Terapia	Comportamental,	o	
qual	ocorreu	de	forma	simultânea	nos	Estados	Unidos,	na	África	do	Sul	
e	na	GrãBretanha.

•	Atualmente,	 o	 comportamentalismo	 encontrase	 disseminado	 ao	 redor	
do	mundo.

PRimeiRA GeRAção: ASPeCToS CLíniCoS

A primeira fase do movimento da Terapia Comportamental foi 
embasada em princípios de aprendizagem cuidadosamente desenha-
dos, muitos dos quais foram desenvolvidos e refinados por meio de 
trabalhos experimentais com animais. O foco do trabalho era a modi-
ficação do comportamento através da utilização de técnicas derivadas 
de princípios do condicionamento clássico, também chamado de condi-
cionamento Pavloviano (aprendizado estímulo-resposta, com ênfase 
nas causas ambientais ou contextuais), e do condicionamento operan-
te ou skinneriano (Herbert & Forman, 2011; Hayes, Masuda & Mey, 
2003; Álvarez, 2006). As conhecidas técnicas de dessensibilização 
sistemática (Wolpe) e de exposição (Eysenck), por exemplo, foram de-
senvolvidas a partir do condicionamento clássico (Álvarez, 2006).

No que diz respeito ao trabalho clínico, a primeira onda focava 
diretamente as emoções e os comportamentos problemáticos, utilizan-
do-se de condicionamentos e princípios comportamentais. O risco des-
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se foco, do ponto de vista clínico, é que ele pode trazer uma visão mais 
estreita do paciente (Hayes, 2004). Conforme aponta Hayes (2004), os 
conceitos humanísticos e analíticos são clinicamente ricos e foram de-
senhados para abordar aspectos humanos fundamentais, como o que as 
pessoas querem de suas vidas ou as dificuldades da vida humana. Neste 
ponto do tempo, porém, os propósitos básicos dos conceitos humanísti-
cos e analíticos acabaram sendo postos de lado, muito em virtude do 
fato de ainda se tratarem de conceitos vagos. Uma vez que as décadas de 
1950 e 1960 constituem o auge do pensamento mecanicista dentro do 
comportamentalismo, pouca ênfase era dada à relação terapêutica (Bra-
ga & Vandenbergue, 2006).

Retomando: 

•	A	primeira	fase	do	movimento	da	Terapia	Comportamental	foi	embasada	
em	 princípios	 de	 aprendizagem,	muitos	 desenvolvidos	 e	 refinados	 por	
meio	de	trabalhos	experimentais	com	animais.	

•	O	foco	do	trabalho	era	a	modificação	do	comportamento	através	da	utili
zação	de	técnicas	derivadas	de	princípios	dos	condicionamentos	clássi
co	e	operante.

•	A	primeira	onda	focava	diretamente	as	emoções	e	os	comportamentos	
problemáticos,	utilizandose	de	 condicionamentos	e	princípios	 compor
tamentais.

•	As	décadas	de	1950	e	1960	constituem	o	auge	do	pensamento	mecani
cista	 dentro	 do	 comportamentalismo,	 durante	 as	 quais	 pouca	 ênfase	
era	dada	à	relação	terapêutica.	

SeGunDA GeRAção: ASPeCToS hiSTóRiCoS

Em 1960, enquanto procedimentos já bem estabelecidos da Te-
rapia Comportamental eram refinados, como a economia de fichas e a 
dessensibilização sistemática, outra grande abordagem foi criada pelo 
psicólogo Albert Bandura, a Teoria de Aprendizagem Social, que in-
cluía não só os princípios de condicionamento clássico e operante, 
como também os princípios de aprendizagem por observação, além de 
enfatizar o papel das cognições no desenvolvimento e no tratamento 
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de transtornos psicológicos. Tornar as cognições um legítimo foco da 
Terapia Comportamental era contrário ao behaviorismo Watsoniano 
pela impossibilidade de observação direta das cognições. Entretanto, 
nessa época, a maioria dos terapeutas comportamentais acreditava que 
lidar somente com comportamentos observáveis era muito restritivo 
(Spiegler & Guevremont, 2010). 

De forma independente, Aaron Beck desenvolveu a Terapia 
Cognitiva, e Albert Ellis, a Terapia Racional Emotiva (que mais tarde 
foi renomeada pelo autor como Terapia Comportamental Racional Emo-
tiva) (Spiegler & Guevremont, 2010). Beck (1976) e Ellis (1957) bus-
cavam a modificação de pensamentos negativos e ilógicos associados 
com diversas dificuldades psicológicas, como a depressão e a ansie-
dade.

Assim, durante a década de 1960, diversos terapeutas comporta-
mentais passaram a falar em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), 
a qual incluía mudanças nas cognições mal-adaptativas que con-
tribuíssem para os transtornos psicológicos. Mediante o reexame sobre 
a relação entre cognições disfuncionais e comportamentos desadap- 
tativos, os terapeutas começaram a ajudar os pacientes a reavaliar  
padrões de pensamentos distorcidos usando estratégias como a desco-
berta guiada (Brown, Gaudiano e Miller, 2011; Spiegler & Guevre-
mont, 2010). 

A Terapia Cognitiva começou a influenciar a Terapia Comporta-
mental, dando espaço à combinação de técnicas cognitivas com técnicas 
comportamentais. A ciência psicológica básica não se baseava mais ape-
nas na psicologia da aprendizagem, mas também no processamento da 
informação. O esquema E-R passou a ser entendido, sob o prisma da 
psicologia cognitiva, através da metáfora do processamento da informa-
ção “Input-Output” (I-O), o que deu margem para a crítica de que o 
cognitivismo é, na realidade, herdeiro do comportamentalismo (Pérez 
Álvares, 2004; Álvarez, 2006).

O movimento de segunda onda ganhou força mediante a realiza-
ção de estudos que demonstraram sua eficácia para uma variedade de 
transtornos psiquiátricos. Essa demonstração de resultados, à semelhan-
ça do que os comportamentalistas faziam, é que outorgou reconheci-
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mento para a segunda onda de terapias comportamentais (Butler, Chapman, 
Forman, & Beck, 2006; Álvarez, 2006).

Assim, nos anos de 1970, a Terapia Comportamental começou 
a ser reconhecida não só como um tratamento aceitável, mas como 
um tratamento de escolha para certos problemas psicológicos. Duran-
te a década de 1980, sua aplicabilidade e aceitação aumentaram, tanto 
em virtude do reconhecimento da TCC como uma grande força na 
área da psicologia, como em virtude das significantes contribuições 
que a Terapia Comportamental começou a fazer no tratamento e na 
prevenção de problemas médicos. Na década de 1990, seu crescimen-
to se expandiu por diversos países, nos quais sociedades de Terapia 
Comportamental foram criadas. Nesse período, existiam mais de 20 
grandes revistas científicas destinadas especificamente ao estudo da 
Terapia Comportamental. Pesquisas empíricas sobre Terapia Compor-
tamental lideravam as revistas científicas de psicologia clínica, assim 
como outras prestigiosas revistas nas áreas de psiquiatria, educação e 
trabalho social (Spiegler & Guevremont, 2010). 

Resumindo, a segunda geração começou no final dos anos 1960, 
sublinhando a importância da linguagem e da cognição no desenvolvi-
mento e tratamento da psicopatologia. A ênfase estava em explorar as 
maneiras pelas quais as interpretações pessoais do mundo e de situações 
emocionalmente relevantes moldavam as experiências. A TCC se tor-
nou a força dominante em psicoterapia em quase todo o mundo, incluin-
do a América do Norte, o Reino Unido e a maior parte dos países da 
Europa. Atualmente, permanece em exponencial evolução na Ásia e na 
América Latina. A seu favor está o compromisso com uma perspectiva 
científica nos estudos das psicopatologias. Seus tratamentos já renderam 
diversas centenas de estudos, tanto sobre teorias cognitivo-comporta-
mentais como sobre a avaliação de sua eficácia para uma ampla gama de 
condições. Assim, a literatura científica tem colocado a TCC em uma 
posição única no que diz respeito à abordagem dominante entre as psi-
coterapias (Herbert & Forman, 2011).
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Retomando: 

•	Em	 1960,	 a	 Teoria de Aprendizagem Social	 foi	 criada	 pelo	 psicólogo	  
Albert	Bandura,	e	enfatizava	o	papel	das	cognições	no	desenvolvimento	
e	no	tratamento	de	transtornos	psicológicos.	

•	Tornar	as	cognições	um	legítimo	foco	da	Terapia	Comportamental	era	con
trário	ao	behaviorismo	Watsoniano	pela	impossibilidade	de	observação	di
reta	 das	 cognições.	 Entretanto,	 nessa	 época,	 a	maioria	 dos	 terapeutas	
comportamentais	acreditava	que	lidar	somente	com	comportamentos	ob
serváveis	era	muito	restritivo.

•	Aaron	Beck	desenvolveu	a	Terapia Cognitiva	e	Albert	Ellis	a	Terapia Ra-
cional Emotiva.	Ambos	buscavam	a	modificação	de	pensamentos	nega
tivos	e	ilógicos	associados	com	diversas	dificuldades	psicológicas.

•	A	 Terapia	 Cognitiva	 começou	 a	 influenciar	 a	 Terapia	 Comportamental,	
dando	espaço	à	combinação	de	técnicas	cognitivas	com	técnicas	com
portamentais.	

•	Durante	a	década	de	1960,	diversos	terapeutas	comportamentais	pas
saram	a	falar	em	Terapia Cognitivo-Comportamental	(TCC),	a	qual	incluía	
mudanças	 nas	 cognições	 maladaptativas	 que	 contribuíssem	 para	 os	
transtornos	psicológicos.

•	A	ciência	psicológica	básica	não	se	baseava	mais	apenas	na	psicologia	
da	aprendizagem,	mas	também	no	processamento	da	informação.

•	O	movimento	de	segunda	onda	ganhou	força	mediante	a	realização	de	
estudos	que	demonstraram	sua	eficácia	para	uma	variedade	de	 trans
tornos	psiquiátricos.

•	Nos	anos	de	1970,	a	Terapia	Comportamental	começou	a	ser	reconheci
da	não	só	como	um	tratamento	aceitável,	mas	como	um	tratamento	de	
escolha	para	certos	problemas	psicológicos.	

•	Durante	a	década	de	1980,	 sua	aplicabilidade	e	aceitação	aumenta
ram,	 tanto	 em	 virtude	 do	 reconhecimento	 da	 TCC	 como	 uma	 grande	
força	na	área	da	psicologia,	 como	em	virtude	das	significantes	 contri
buições	que	a	Terapia	Comportamental	começou	a	fazer	no	tratamento	
e	na	prevenção	de	problemas	médicos.

•	Na	década	de	1990,	o	crescimento	se	expandiu	por	diversos	países,	nos	
quais	sociedades	de	Terapia	Comportamental	foram	criadas.

•	A	TCC	se	tornou	a	força	dominante	em	psicoterapia	em	quase	todo	o	mun
do,	incluindo	a	América	do	Norte,	o	Reino	Unido	e	a	maior	parte	dos	países	
da	Europa.	Atualmente,	permanece	em	exponencial	evolução	na	Ásia	e	na	
América	Latina.
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SeGunDA GeRAção: ASPeCToS CLíniCoS

Os terapeutas comportamentais sabiam que necessitavam lidar 
com os pensamentos e sentimentos de uma forma mais direta e central. 
Talvez por isso muitos tenham aderido ao movimento da terapia cogni-
tiva, uma vez que esta levava em consideração a centralidade da cog-
nição, assim como a necessidade de lidar com esses aspectos de uma 
forma mais flexiva e natural. Determinadas distorções cognitivas pareciam 
ser características de pacientes com determinadas condições e, assim, 
pesquisas foram feitas no sentido de identificar essas distorções, bem 
como os métodos necessários para corrigi-las. A tensão entre as duas on-
das foi amenizada pela adoção do termo “Terapia Cognitivo-Compor-
tamental”, em que poderiam ser usados tanto princípios comportamen-
tais como conceitos cognitivos. Ademais, considerando o ponto de vista 
de que nada proibia o uso de métodos empiricamente suportados de 
mudança direta dos comportamentos, emoções e cognições – isso de-
penderia das situações específicas e das preferências de cada analista –, a 
segunda onda assimilou em grande medida a primeira onda e ficou ca-
racterizada por esforços de mudanças guiados pela aprendizagem social 
e pelos princípios cognitivos. Em outras palavras, a TCC adiciona a 
cognição como um dos alvos do tratamento, juntamente com os com-
portamentos e as emoções (Hayes, 2004). 

No que tange à sua aplicabilidade, desde a introdução do proto-
colo original de Beck para depressão, os protocolos da TCC têm sido 
desenvolvidos para diversos transtornos emocionais, os quais utilizam 
diferentes técnicas terapêuticas e compartilham a premissa de que cog-
nições mal-adaptativas estão relacionadas de forma causal ao sofrimento 
emocional e, portanto, através da modificação das cognições, o sofri-
mento emocional e os comportamentos mal-adaptativos diminuem 
(Hofmann, Sawyer, & Fang, 2010). Ademais, a segunda geração enfati-
zou a necessidade de uma relação terapêutica colaborativa sob a premis-
sa de que tal relação otimizaria a eficácia das técnicas utilizadas. Dessa 
forma, a segunda onda procurou preservar a objetividade e o foco técni-
co presente na primeira geração, ao mesmo tempo em que tentou valo-
rizar o ser humano racional (Braga & Vandenbergue, 2006).



Terapias Comportamentais de Terceira Geração   47

Retomando: 

•	Os	 terapeutas	 comportamentais	 sabiam	 que	 necessitavam	 lidar	 com	 os	
pensamentos	e	sentimentos	de	uma	forma	mais	direta	e	central.	Talvez	por	
isso	muitos	tenham	aderido	ao	movimento	da	terapia	cognitiva.

•	No	que	tange	à	sua	aplicabilidade,	desde	a	introdução	do	protocolo	ori
ginal	de	Beck	para	depressão,	os	protocolos	da	TCC	têm	sido	desenvolvi
dos	para	diversos	 transtornos	emocionais,	os	quais	utilizam	diferentes	
técnicas	terapêuticas.

•	Os	 protocolos	 de	 TCC	 compartilham	 a	 premissa	 de	 que	 cognições	mal 
adaptativas	estão	relacionadas	de	forma	causal	ao	sofrimento	emocional	
e,	portanto,	através	da	modificação	das	cognições,	o	sofrimento	emocio
nal	e	os	comportamentos	maladaptativos	diminuem.

•	A	segunda	onda	procurou	preservar	a	objetividade	e	o	foco	técnico	pre
sente	na	primeira	geração,	ao	mesmo	tempo	em	que	tentou	valorizar	o	
ser	humano	racional.	

CRíTiCAS à SeGunDA GeRAção: TéCniCAS  
CoGniTivAS São neCeSSáRiAS?

Apesar de a TCC ser considerada a abordagem psicoterápica do-
minante, existem muitas questões que ainda não estão resolvidas no que 
diz respeito à reestruturação cognitiva, sendo que, nos últimos anos, a 
validade do modelo cognitivo comportamental tem sido questionada. 
Tal polêmica teve início a partir da constatação de que ainda não foi 
encontrado um padrão de evidências que suporte a mudança cognitiva 
como um mediador-chave da efetividade da TCC tradicional. Alguns 
estudos mostraram que a adição de técnicas cognitivas aos tratamentos 
comportamentais não produz benefícios e, em alguns casos, pode re-
duzir a eficácia de ditas intervenções (Forman & Herbert, 2009). O 
estudo mais frequentemente citado demostrou que não existem diferen-
ças significativas entre intervenções que empregaram técnicas formais de 
reestruturação cognitiva e aquelas que empregaram apenas técnicas 
comportamentais (Longmore & Worrell, 2007), o que levou muitos 
críticos da segunda onda a argumentar que os benefícios de adicionar 
técnicas cognitivas às estratégias tradicionais da terapia comportamental 
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eram inexistentes, e que os resultados da TCC ocorrem mais pela pre-
sença de técnicas comportamentais do que pela combinação de técnicas 
cognitivas e comportamentais (Álvarez, 2006). 

Conforme colocado por Herbert e Forman (2011), apesar de 
muitos cognitivistas argumentarem sobre esses achados dizendo que as 
intervenções comportamentais podem produzir mudança cognitiva, o 
fato é que, mesmo que isso ficasse demonstrado, a seguinte dúvida per-
sistiria: as estratégias de mudança cognitiva são necessárias ou aconse-
lháveis em adição aos tratamentos comportamentais?

Corroborando essa linha de raciocínio, importa assinalar que, no 
ano de 1987, Wegner, Schneider e Carter realizaram um experimento 
no qual verificaram que os participantes foram incapazes de não pensar 
durante apenas 5 minutos em uma imagem mental (urso branco), 
quando foram especificamente instruídos a fazer isso. Após o experi-
mento, tentar eliminar a imagem por um tempo pareceu fazer com que 
os participantes pensassem nela de forma mais frequente e intensa, 
mostrando que a supressão voluntária de um pensamento é contrapro-
ducente. Esse “efeito rebote” tem sido alvo de estudos experimentais e, 
em linhas gerais, os resultados são replicados (Clark, Ball, & Pape, 
1991; Cioffi & Holloway, 1993; Marcks & Woods, 2005; Marcks & 
Woods, 2007). 

Barraca (2012) afirma que conclusões acerca do papel contrapro-
ducente da supressão dos pensamentos têm levado cada vez mais pes-
quisadores a não acreditarem na eficácia de determinadas estratégias 
cognitivo-comportamentais (e. g., parada do pensamento). De fato, a 
literatura científica tem demonstrado que estratégias desenhadas para 
nos libertar de pensamentos desconfortáveis geralmente acabam por au-
mentar a frequência e a intensidade dos mesmos pensamentos que dese-
jamos evitar ou diminuir (Rassin, 2005). 

Retomando: 

•	Existem	muitas	 questões	 que	 ainda	 não	 estão	 resolvidas	 no	 que	 diz	
respeito	à	reestruturação	cognitiva,	sendo	que,	nos	últimos	anos,	a	va
lidade	do	modelo	cognitivocomportamental	tem	sido	questionada.
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•	Apesar	de	muitos	cognitivistas	afirmarem	que	as	 intervenções	compor
tamentais	podem	produzir	mudança	cognitiva,	o	fato	é	que,	mesmo	que	
isso	 ficasse	demonstrado,	 a	 seguinte	 dúvida	persistiria:	 as	 estratégias	
de	mudança	cognitiva	são	necessárias	ou	aconselháveis	em	adição	aos	
tratamentos comportamentais?

•	Conclusões	acerca	do	papel	contraproducente	da	supressão	dos	pensa
mentos	têm	levado	cada	vez	mais	pesquisadores	a	não	acreditarem	na	
eficácia	 de	determinadas	estratégias	 cognitivocomportamentais	 (e.	 g.,	
parada	do	pensamento).

•	A	 literatura	 científica	 tem	 demonstrado	 que	 estratégias	 desenhadas	
para	nos	 libertar	de	pensamentos	desconfortáveis	geralmente	acabam	
por	aumentar	a	 frequência	e	a	 intensidade	dos	mesmos	pensamentos	
que	desejamos	evitar	ou	diminuir.	

SeGunDA e TeRCeiRA GeRAção  
De TeRAPiAS ComPoRTAmenTAiS

Em resumo, dentre as razões para o surgimento da terceira onda 
estão: a ênfase diminuída da segunda onda no papel contextual; os 
questionamentos relacionados à eficácia das estratégias cognitivas; e a 
classificação do cognitivo como uma categoria à parte, em detrimento 
de ser considerado um comportamento (comportamento verbal) (Ál-
varez, 2006). 

A ACT (Acceptance and Commitment Therapy – Terapia de Aceita-
ção e Compromisso) tornou-se a mais proeminente terapia de terceira 
geração (Pérez-Álvarez, 2012). No que diz respeito às similaridades e 
diferenças entre essa abordagem e a TCC tradicional, existem muitas 
semelhanças do ponto de vista de estratégias de mudança comporta-
mental. Por exemplo, ambas utilizam-se de exercícios de exposição, ha-
bilidades de resoluções de problemas, role playing, tarefas de casa e mo-
delagem. Ambas estabelecem objetivos claros e observáveis, encorajam 
maior consciência dos pensamentos, sentimentos e sensações e objeti-
vam melhoras gerais na qualidade de vida. Entretanto existem impor-
tantes discrepâncias teóricas entre as duas abordagens em relação ao pa-
pel das cognições. As cognições são vistas pela ACT como uma forma 
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de comportamento (comportamento privado) que deve ser identificada 
e ter sua função alterada, enquanto o foco da CBT inclui a modificação 
dos seus conteúdos. Assim, a ACT não objetiva refutar cognições des-
adaptativas com o objetivo de modificar a resposta emocional e/ou com-
portamental associada a tais cognições. Nessa abordagem, os pacientes 
são ensinados a aceitar emoções e pensamentos indesejáveis. Já a TCC 
tradicional possui uma premissa básica de que as cognições desempe-
nham um importante papel na manutenção dos transtornos emocionais, 
através de sua influência nas emoções e nos comportamentos. Como 
consequência, frequentemente, o foco de mudança da TCC tradicional 
está no conteúdo dos pensamentos, enquanto os tratamentos baseados 
em mindfulness e a ACT focam a função dos pensamentos e a promoção 
de estratégias de regulação emocional que se contraponham à esquiva 
das experiências internas. É digno de nota que o uso compartilhado en-
tre a segunda e a terceira onda das mesmas técnicas de tratamento não é 
incompatível, visto que tais técnicas são usadas dentro de um emba-
samento teórico distinto (Hofmann, Sawyer & Fang, 2010).

No que diz respeito às diferenças na prática clínica, um estudo 
que objetivou investigar as potenciais similaridades e diferenças entre a 
prática psicoterápica de profissionais que utilizam abordagens de segun-
da e de terceira onda observou que existem diferenças no nível técnico 
entre os dois grupos, com os terapeutas de terceira onda reportando 
maior uso de técnicas de mindfulness e aceitação, assim como de técni-
cas de exposição, enquanto terapeutas de segunda onda reportaram 
maior uso de técnicas de relaxamento e de reestruturação cognitiva – 
sendo que os terapeutas de terceira onda se mostraram resistentes ao uso 
destas últimas. Em linhas gerais, os terapeutas de terceira onda se mos-
traram mais ecléticos do ponto de vista técnico, o que poderá levar a 
diferentes resultados clínicos (Brown, Gaudiano, & Miller, 2011). 

Se por um lado a TCC tradicional busca eliminar ou ao menos 
reduzir a duração, a frequência e a intensidade de pensamentos intrusi-
vos, de memórias dolorosas, de cognições desconfortáveis ou de pen-
samentos ruminativos, questionando sua credibilidade e buscando substi-
tuí-los por pensamentos mais adaptativos, as novas terapias assumem 
que técnicas como distração ou substituição de pensamentos, parada do 
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pensamento ou reestruturação cognitiva não são mais aconselháveis 
(Barraca, 2012), e encorajam o uso de técnicas de mindfulness e aceita-
ção para lidar com as experiências internas, ao invés de tentativas de 
mudar os pensamentos e as sensações internas consideradas negativas 
(Herbert, Forman, & England, 2009). 

De forma geral, as terapias de terceira geração, assim como as de 
segunda, reconhecem a importância dos processos cognitivos e verbais em 
suas teorias de psicopatologia e em seus tratamentos (Herbert & Forman, 
2011). Entretanto, ao invés de lutar para mudar pensamentos e sentimen-
tos desconfortáveis, as novas abordagens focam em cultivar uma atitude 
de aceitação sem julgamentos em relação a todas as experiências humanas, 
a fim de aumentar o bem-estar psicológico (Herbert & Forman, 2011). 
Hayes desafiou as terapias de segunda onda ao afirmar que, enquanto os 
clientes tentarem controlar suas experiencias internas, como é preconiza-
do na TCC tradicional, eles terão maior probabilidade de continuar expe-
rienciando sofrimento emocional (Cullen, 2008). Assim, apesar de os 
tratamentos baseados em mindfulness e as intervenções de segunda onda 
estarem estreitamente relacionados, existem importantes diferenças entre 
as abordagens (Hofmann, Sawyer, & Fang, 2010).

Retomando: 

•	Dentre	as	razões	para	o	surgimento	da	terceira	onda	estão:	a	a	ênfase	di
minuída	da	segunda	onda	no	papel	contextual;	os	questionamentos	rela
cionados	à	eficácia	das	estratégias	cognitivas;	e	a	classificação	do	cognitivo	
como	uma	categoria	à	parte,	em	detrimento	de	ser	considerado	um	com
portamento	(comportamento	verbal).

•	A	segunda	onda	de	terapia	comportamental	deixou	um	pouco	a	ênfase	
nas	causas	ambientais	e	contextuais	(ênfase	presente	na	primeira	gera
ção)	e	passou	a	dar	mais	ênfase	ao	papel	das	cognições	nos	problemas	
emocionais	e	comportamentais.

•	No	que	diz	respeito	às	similaridades	e	diferenças	entre	a	ACT	(mais	proemi
nente	 terapia	de	 terceira	geração)	e	a	TCC	 tradicional:	 (1)	ambas	utili
zamse	de	exercícios	de	exposição,	habilidades	de	resoluções	de	proble
mas, role playing,	tarefas	de	casa	e	modelagem;	(2)	ambas	estabelecem	
objetivos	claros	e	observáveis,	encorajam	maior	consciência	dos	pensa
mentos, sentimentos e sensações e	objetivam	melhoras	gerais	na	quali
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dade	de	vida;	(3)	as	cognições	são	vistas	pela	ACT	como	uma	forma	de	
comportamento	(comportamento	privado)	que	deve	ser	identificado	e	ter	
sua	 função	 alterada,	 enquanto	 o	 foco	 da	 TCC	 inclui	 a	modificação	 dos	
seus	conteúdos;	(4)	a	ACT	não	objetiva	refutar	cognições	desadaptativas	
com	o	objetivo	de	modificar	a	resposta	emocional	e/ou	comportamental	
associada	a	tais	cognições.	Assim,	os	tratamentos	baseados	em	mindful-
ness	e	a	ACT	focam	a	função	dos	pensamentos	e	a	promoção	das	estraté
gias	de	 regulação	emocional	que	se	contraponham	à	esquiva	das	expe 
riências	internas;	e	(5)	na	TCC	tradicional,	geralmente,	o	foco	de	mudança	
está	no	conteúdo	dos	pensamentos,	muito	em	virtude	da	premissa	básica	
de	que	as	cognições	desempenham	um	importante	papel	na	manutenção	
dos	transtornos	emocionais,	através	de	sua	influência	nas	emoções	e	nos	
comportamentos.

•	O	 uso	 compartilhado	 entre	 a	 segunda	 e	 a	 terceira	 onda	 das	mesmas	
técnicas	de	tratamento	não	é	 incompatível,	visto	que	tais	 técnicas	são	
usadas	dentro	de	um	embasamento	teórico	distinto.

•	Em	linhas	gerais,	os	terapeutas	de	terceira	onda	se	mostraram	mais	eclé
ticos	do	ponto	de	vista	técnico,	o	que	poderá	levar	a	diferentes	resulta
dos	clínicos.

•	De	forma	geral,	as	 terapias	de	terceira	geração,	assim	como	as	de	se
gunda,	 reconhecem	 a	 importância	 dos	 processos	 cognitivos	 e	 verbais	
em	suas	teorias	de	psicopatologia	e	em	seus	tratamentos.

•	Ao	invés	de	lutar	para	mudar	pensamentos	e	sentimentos	desconfortá
veis,	as	novas	abordagens	focam	em	cultivar	uma	atitude	de	aceitação	
sem	julgamentos	em	relação	a	todas	as	experiências	humanas,	a	fim	de	
aumentar	o	bemestar	psicológico.

•	Apesar	de	os	tratamentos	baseados	em	mindfulness	e	as	intervenções	
de	 segunda	 onda	 estarem	 estreitamente	 relacionados,	 existem	 impor
tantes	diferenças	entre	as	abordagens.

TeRCeiRA GeRAção De TeRAPiAS ComPoRTAmenTAiS

A terapia comportamental continuou evoluindo, e o final do sé-
culo XX e o início do século XXI testemunharam o desenvolvimento de 
terapias que se destinam a aliviar o sofrimento dos clientes através de 
abordagens que utilizam estratégias de aceitação e mindfulness. (Spiegler 
& Guevremont, 2010). As abordagens de terceira onda mais conhecidas 
são a Terapia de Aceitação e Compromisso (ver Capítulos 6-10 deste 
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livro), a Ativação Comportamental (Capítulo 14), a Terapia Cognitiva 
Baseada em Mindfulness (Capítulo 5), o Programa de Redução de Estresse 
Baseado em Mindfulness (Capítulo 4), a Terapia Comportamental Inte-
grativa de Casais (Capítulo 17), a Psicoterapia Analítico-Funcional 
(Capítulo 11), a Terapia Focada na Compaixão (Capítulo 13) e a Terapia 
Comportamental Dialética (Capítulos 15 e 16). 

Essas novas terapias possuem um grande enfoque comportamental 
e, de fato, estão embasadas nessa tradição. Por exemplo, o contextualismo 
funcional, embasamento filosófico da ACT, refere-se a uma extensão do 
behaviorismo radical de Skinner, o qual se detém na emergência de com-
plexas habilidades cognitivas e linguísticas, além da aprendizagem de com-
petências, a partir de processos básicos de aprendizagem. A Psicoterapia 
Analítico-Funcional é uma abordagem contextualista funcional que tam-
bém segue o behaviorismo radical de Skinner. A Ativação Comportamen-
tal utiliza-se de princípios comportamentais, e as raízes da Terapia Com-
portamental Integrativa de Casais estão pautadas na distinção de Skinner 
entre comportamento moldado por contingências e comportamento gover-
nado por regras (Pérez-Álvarez, 2012).

A nova geração da terapia comportamental foi caracterizada por 
Hayes, conforme transcrito a seguir: 

Fundamentada em uma abordagem empírica e focada em princípios, 
a terceira onda de terapia cognitiva e comportamental é particular-
mente sensível ao contexto e funções dos fenômenos psicológicos, não 
somente nas suas formas, e também tende a enfatizar estratégias de 
mudança contextuais e experienciais em adição às estratégias diretas e 
didáticas. Estes tratamentos tendem a buscar a construção de repertórios 
amplos, flexíveis e efetivos, mais do que uma abordagem eliminativa 
para problemas estreitamente definidos, e a enfatizar a relevância des-
tes aspectos tanto para clínicos como para os clientes. A terceira onda 
reformula e sintetiza as gerações prévias da terapia cognitiva e com-
portamental e as levam de encontro a questões, problemas e domínios 
previamente endereçados primariamente por outras tradições, na es-
perança de melhorar tanto a sua compreensão como os resultados. 
(Hayes, 2004, p. 658)
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Visando a uma melhor compreensão da caracterização supracita-
da, a descrição de seus componentes maiores, conforme propostos por 
Hayes (2004), está detalhada no Quadro 1.2. 

Quadro 1.2 Caracterização	da	terceira	geração	de	terapias	comportamentais

“Fundamentada em uma abordagem empírica e focada em princípios”:	a	terceira	ge
ração	mantém	o	compromisso	com	as	raízes	empíricas	da	terapia	comportamental,	tan
to	ao	nível	de	resultados	como	ao	nível	de	processos	e	princípios.	
“Estratégias de mudança contextuais e experienciais em adição às estratégias 
diretas, focadas na função mais do que na forma”:	a	característica	distintiva	das	in
tervenções	de	terceira	onda	é	o	seu	grau	de	ênfase	nas	estratégias	de	mudança	con
textuais	e	experienciais.	Ao	mesmo	tempo,	elas	não	abandonam	as	estratégias	diretas	
ou	didáticas	de	mudança.	O	objetivo	das	estratégias	de	mudança	contextuais	e	expe
rienciais	é	alterar	as	funções	de	eventos	psicológicos	problemáticos,	mesmo	que	sua	
forma	ou	frequência	não	sofram	mudanças	ou	apenas	mudem	ligeiramente.	
“Construção de repertórios flexíveis e efetivos, mais do que a eliminação de pro-
blemas estreitamente definidos”: enquanto	a	primeira	e	a	segunda	onda	enfatizam	
como	primeiro	propósito	terapêutico	a	eliminação	de	pensamentos,	emoções	e	com
portamentos	problemáticos	específicos,	a	terceira	onda	foca	em	habilidades	novas	e	
aplicáveis	em	diversos	contextos.	As	novas	terapias	comportamentais	focam	mais	o	
empoderamento	dos	clientes	e	o	aprimoramento	do	repertório	do	que	o	problema	
comportamental	ou	psicopatologia	especificamente	definida.	
“Enfatizar a relevância desses aspectos tanto para clínicos como para os clientes”: 
o	ressurgimento	da	relevância	dos	processos	normais	é	importante	não	só	para	os	cli
entes,	mas	também	para	os	terapeutas,	os	quais	são	encorajados	a	praticar	as	habili
dades	que	estão	ensinando	para	que	seja	possível	um	trabalho	terapêutico	efetivo.
“Sintetiza as gerações prévias”: na	opinião	de	Hayes,	o	que	parece	estar	aconte
cendo	é	que	as	premissas	básicas	da	primeira	e	da	segunda	onda	estão	enfraque
cendo	e	poderão	ser	substituídas	por	um	conjunto	alterado	de	pressupostos.	A	ter
ceira	geração	parece	estar	unindo	as	perspectivas	comportamental	e	cognitiva,	e	
isso	pode	ser	visto	na	maneira	como	 tais	 intervenções	 transitam	entre	essas	di
visões,	independentemente	de	suas	origens.	Assim,	o	autor	argumenta	que	as	in
tervenções	de	 terceira	geração	não	pretendem	rejeitar	as	gerações	prévias,	mas	
transformar	essas	fases	anteriores	em	algo	mais	novo,	amplo	e	interconectado.	
“Lidando com questões, problemas e domínios endereçados por outras tradições”: 
tópicos	 como	mindfulness,	 valores	 de	 vida,	 aceitação,	 dentre	 outros,	 são	 agora	
considerados	centrais,	sendo	que	antes	tais	assuntos	não	eram	comuns	ou	bem 
vindos	na	terapia	comportamental.	Assim,	os	tratamentos	de	terceira	onda	estão	
fazendo	cair	por	 terra	a	distinção	entre	 terapia	comportamental	e	 tradições	anti
gas	ou	“menos	empíricas”,	uma	vez	que	estão	lidando	com	esses	tópicos	utilizan

continua
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do	uma	teoria	coerente,	com	processos	de	mudança	cuidadosamente	avaliados	e	
resultados	empíricos.	

“Melhorando a compreensão e os resultados”: no	que	diz	respeito	à	compreen
são,	os	modelos	e	métodos	de	terceira	geração	têm	sido	dirigidos	por	desenvolvi
mentos	empíricos,	abrindo	a	tradição	de	terapia	comportamental	a	novas	 ideias,	
tanto	na	literatura	básica	como	na	aplicada.	Considerando	que	essas	novas	inter
venções	 não	 abandonaram	 o	 compromisso	 com	 os	 valores	 empíricos,	 que	 está	
presente	na	tradição	da	terapia	do	comportamento,	com	o	passar	do	tempo	ficará	
claro	se	essas	terapias	trazem	consistentemente	melhores	resultados	em	relação	
ao	impacto	clínico.

Fonte:	Elaborado	pelos	autores	a	partir	de	Hayes	(2004).

É digno de nota que a terceira geração retornou à perspectiva con-
textual presente na primeira geração e pouco enfatizada na segunda. Essa 
perspectiva contextual é a razão pela qual esse grupo de abordagens tam-
bém é chamado de “terapias contextuais” (Pérez-Álvarez, 2012). Assim, a 
ênfase do papel contextual no trabalho clínico é retomada, incluindo tan-
to o entendimento de psicopatologia como a avaliação e o tratamento 
(Álvarez, 2006). Essas abordagens se interessam mais pelas funções dos 
comportamentos do que pelos comportamentos em si, e optam preferen-
cialmente pela mudança por contingências em detrimento da mudança 
mais didática e psicoeducativa baseada em regras, ainda que não rechas-
sem esta (Pareja, 2010). 

Muitas dessas novas abordagens utilizam estratégias experienciais 
para ajudar os clientes a estarem no presente momento e a desistirem da 
luta de controlar emoções e pensamentos difíceis como pré-condição de 
uma mudança comportamental. As intervenções de terceira onda tra-
balham sobre a premissa de que o contexto é o mais importante, e que é 
através da compreensão do contexto que ocorre a compreensão do com-
portamento (Cullen, 2008). 

Ressalta-se que, embora quase toda a abordagem psicoterápica di-
ficilmente não se considere contextual, é possível distinguir abordagens 
clínicas contextuais das que não são, ou das que são apenas de forma 
superficial. Segundo Pérez-Álvarez (2012), quando se fala no carácter 
contextual das terapias de terceira geração, pode-se considerar a existên-

Quadro 1.2 Continuação



56   Primeira, Segunda e Terceira Geração de Terapias Comportamentais

cia de três dimensões contextuais que se reforçam mutuamente: a am-
biental, a da relação terapêutica e a pessoal (detalhadas no Quadro 1.3). 
Destaca-se que o fato de algumas terapias explorarem mais um contexto 
que outros não significa que elas não consideram os demais. 

 
Quadro 1.3 Dimensões	contextuais	das	terapias	de	terceira	geração

1) Ambiental (ambiente como contexto social interpessoal): o	contexto	ambiental	
diz	respeito	ao	meio	em	que	a	pessoa	vive	e	denota	uma	configuração	social	e	cultu
ral	que	inclui	diversas	áreas	da	vida	cotidiana,	com	suas	normas	e	valores.	Dentre	
as	terapias	de	terceira	geração,	as	que	mais	exploram	essa	dimensão	são	a	Terapia	
Comportamental	Integrativa	de	Casais	e	a	Terapia	de	Ativação	Comportamental.

2) Relação Terapêutica (relação terapêutica como contexto de aprendizagem expe-
riencial):	o	contexto	da	relação	terapêutica	diz	respeito	ao	contexto	gerado	pela	pró
pria	psicoterapia,	o	qual	pode	ser	terapêutico.	Dentre	as	terapias	de	terceira	onda,	a	
FAP	e	a	DBT	são	as	que	mais	exploram	essa	dimensão.	

3) Pessoal (a pessoa como contexto socioverbal):	referese	à	pessoa	como	um	
indivíduo	socioverbal	que	incorpora	um	passado	e	possui	um	estilo	de	enfrenta
mento.	 O	 contexto	 pessoal	 se	 refere	 às	 explicações,	 avaliações	 e	maneiras	 de	
compreender	 os	 problemas	 que	 prevalecem	na	 sociedade	 de	 referência	 e	 que	
aquele	 indivíduo	aprendeu	a	considerar	natural.	A	ACT	e	as	Terapias	Baseadas	
em Mindfulness	são	as	terapias	de	terceira	geração	que	mais	exploram	essa	di
mensão,	tentando	mudar	a	maneira	como	a	pessoa	se	relaciona	com	as	suas	ex
periências.	

Fonte:	Elaborado	pelos	autores	a	partir	de	PérezAlvarez	(2012).

ConSiDeRAçõeS finAiS

Este capítulo apresentou um panorama histórico da primeira, se-
gunda e terceira geração de Terapias Comportamentais, abordando as-
pectos referentes às terminologias utilizadas, origem, evolução e focos 
clínicos das referidas abordagens. Espera-se que este material sirva como 
uma introdução aos estudantes, clínicos e pesquisadores interessados 
nessas temáticas e, ainda, que sirva de base para impulsionar a dissemi-
nação da nova geração de Terapias Comportamentais no Brasil e nos 
demais países de língua portuguesa.
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