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Prefácio

CARL R, RoGERs, PH. D.

Este é um Ìivro estranho, reunido por uma pessoa er.-
traordinária e estruturado a partir de alguns artigos que
âpÌesentâm um ponto de vista extÌemamente raro, Preciso
explicaÌ isso.

Em pÌimeiro lugaÌ, cada artigo - aÌguns meus, outros
dos DÌs. GENDLIN, SltLÌEN e VAN DusEN - encaixa-se nuJn
contexto de viva Ìeaçâo humana a ele. BARRY STEVENS con-
sidera cada um destes artigos como uma êspécie de oásis nâ
Ìiterâtura especiaÌizada âtual e integrou carinhosamente
cada um deles num contexto composto poÌ suas associações
pessoais ao tema do âutor, Seus comentários não são comeô-
tários sobre o aúigo. Nem l,ambém uma resenha. São senti-
mentos e pensamentos extÌemamente pessoais, desencadea-
dos peÌo aÌtigo. Tudo se pas6a como se um amigo contasse
suas numerosâs reâçôes em reÌaçáo a aÌguma coisa que Ìeu.
Voce firaria estimulado a ler a mesma coisa. para vêr o que
você conseguiria tirar dâli. Isso parece um método natural,
mas certamente não é convencionaÌ. Simplesmente não é a
maneira de escrever ou oÌgânizar livÌos.

Todavia, quando pensâmos em BARRY STEVENS. o livro
não é tão suÌpreendentê. Como pessoa, não é fácìÌ cÌassificá-
.la. Embora conheça muitos dos gÌândes ou quase gÌandes de
nossa cuÌtuÌa ocidental, e com eles se corÌesponda, náo tem
cargo, posição ou cÌassifrcaçáo profissional, alóm da vaga de-
nominação de "escritora". (Penso que ela preferiria a palavra
"amadora", porque acreditâ profundamente na complementâ-
çâo entre "amadoÌ" e "profissional".) Tem um pensamento e
uma vida independentes, numa Ìutâ contínua para romper os
Ìaços que tendem a prender todos nós: Redigiu grande paÌte
do material pâra este Ìivro enquanto foi hóspede do Wesrer"D
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Ilthir ìtntl Sciences I stil,'lle e, nesse período, toÌnou_se, com
srrrr nrirneir:r calma e seguÌa, uma personagem impoÌtante
l)rìl'lÌ Ìnuitos clos indìvíduos que 1á trabalhavam. De aÌguma
lì)Ì rÌriÌ rÌtingiu uma soÕedori.r de vida, excessivamente rara
n0stcs dias em que o rcn/rÉ,ciÌnelrlo assumiu tamanha impor_
t.ância. É possíveÌ que muitos Ìeitores considerem suâs expo-
siçòcs pessoais mais valiosas e compensadoras do que os tra-
halhos que pretendiam oÌdenaÌ. Freqüentemente penetra até
o irmago da questâo de umâ Íorma extremâmente aguda- Mas
rìcrcdito que a singulaÌidade de sua pessoa transpâÌece em
slrns paÌavÌas e poÌ isso deixarei que o Ìeitor a descubra so_

zinho.
O livro íoi construído em toÌno de sete âÌtigos que pâr-

lc,m de uma suposiçâo pouco usuaÌ na psicologia atual A su-
posição é que o ser humano subjetivo tem uma importânciâ e

um vâlor fundamental: qualquer que seja o nome ou o vaÌor
que Ìhe atÌibuam, é, antes de ludo, e mais profundamente,
uma pcssoa humana, Nào é âpenas uma máquina, DeÌÌì s{i

uma coleção de cadeiâs de estímuÌo e Ìesposta, nem um obje
to. ou uma peça do jogo. PoÌtanto, embora os artigos tratem
de uma série de questões e, pelo menos em tÌês câsos, de in_
divíduos denominados "anoÌmais", fundamentâÌÌnente todos
se referem a pessoas.

Por esta razão, pensamos que podem seÌ atraentes
para pessoas pessoas que, como os âutoÌes, estão à pfocuÌa
de uma melhor maneira de escolheÌ a vjda, para que seja
vivida de modo mais compensâdor. FicaÌá evidente que os

iìrtigos atraíram uma pessoa, B-A.RRY STEVENS, e que suas
reações - às vezes encantadoras, às vezes comoventes, às

vczes críticas, às vezes profundas foÌmam a Ìigaçáo entre
os temas dos atltoÌes.

Fjste livro náo poderia ter sido escÌito, compilado ou
pubÌicâdo se nâo fosse a crença de todos os interessâdos em
sua importânciâ para os seÌes humanos atuais. Pensamos
quc talvez o Ìeitor venha a sentiÌ mais ou menos o seguinte:
"lCste Ìi\'ro me ajudou a me compreender um pouco melhoÌ.
por isso agoÌa compreendo o outro um pouquinho melhoÌ, e

:ìtó ceÌto ponto Íiquei um pouco menos frustrado por nós
dois". Ou, em outÌas paÌavÌas, temos a esperança de que a

lxss,':l que o ler nele enconlrara a permicsáo para ser ou
rrproximar-se daquìlo que é-
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IntroduÇão

BÁRRY STÉyENs

Este Ìivro se dirìge a todos os que se inteÌessarem por
ele; quem não estiveÌ interessado, não o deve ler' Estâ é uma
apresentação simpÌes do principaÌ temâ deste ÌivÌo: a impoÌ_
tância de escoÌheÌmos sozìnhos, sem ìevar em conta o que

alguém nos diga, o que é bom ou mau. Minha opinião sobre a
dificuldade pâra isso está Ìesumida em Qu?m A bre as Corti-
nos. A única pessoa com a quâÌ o mundo parece decidido a

não me deixar viveÌ sotl ?Ìr.
Eòcrpto cobre â minha cxpcriència porquc:ou â única

pessoa que pode realmente saber o que aconteceu comigo,
mâs não escrevo sobÌe esses acontecimentos como se fossem
únicos, mas como cojsas que paÌecem verdadeiÌas para todos
nós. Mesmo quando, nos acontecimentos exteÌnos, â minha
expeÌiência não é comum, parece-me que de algum modo ou
até certo ponto você deve conheceÌ, através da sua experiên-
cia. os acontecimentos inteÌiores sobÌe os quais escrevo, De
meu conhecimento de um número incaÌcuÌável de outras pes-

soas, tenho um sentimento muito forte de que náo sou excep-
cionâÌ. Gosto disto. Gostaria de sempre teÌ sabido disso. Es-
crevo sobre mim, mas os comentários que me agÌadam dizem:
"Você está escrevendo a meu Ìespeito" e "Isso me diz alguma
coisâ. Soa como se eu pudesse estaÌ dizendo isso, como se você
fosse eu, quando escÌeveu isso".

Somos empurrados pâÌa uma po4ão de falsas "reuni-
ões" que me revoltam. Mas existe uma Ììniáo ÌeaÌ, paÌa a
qual ninguém precisa seÌ empuÌÌado, poÌque emânâ imedia-
tamente de nós.

Neste Ìivro existem diversos artigos sobÌe psicoteÌâpia
de esquizofrênicos que incluem também os terapeutas o

que ocorÌe neles, o que acontece entÌe eÌes e oulra pessoa,
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sÌl maneirâ de estar com outra pessoa. Quando os Ìi peÌa
1rr'ìmcira vez, tive o sentimento profundo de que essa é, lun-
rlamentaÌmente, a maneiÌâ pelâ quaÌ todos nós deveríamos
nos aproximar dos outros. em vez da maneira geralmentc
usadâ. Sem mencionar a minha Ìeaçáo, pcdi a outras pessoas
que Ìessem estes artigos- Cito oa íntegra o que me disseram
ftr devoÌver os âÌtigos:

"É o que devíamos Íãzer-" (Um estudânte sueco, aÌuno de
Ìiterâturâ inglesâ Dumâ univeÌsidade norte-
âmêricânâ.)

"É o que deveríamos estâÌ Íãzendo - com nossa famiÌia
e com nossos amigos." (Uma muÌher de meia
idade, que trâbaÌhâ em saúde pública.l

"E terrível que precise seÌ djto, porque é o que todos de-
veÌíamos estaÌ fazendo todo o tempo." (Umâ
joveÌn \'ìoÌoncelista, que nuncâ cnrsou escolâ su-
perjor.)

Nenhum deles mencionou "esquizofrênico". Isso tam'
bém não pâssou por meu espíÌito. Para mim, eÌam somente
pessoas! o que eu gostaria de Ìeceber de outros e de ser câpâz
cle Ìhes dar. Com a maioria dos h:rvaianos, dos orientais no
Havai, dos Navâjos e dos Hopis achei fáciÌ estâ maneiÌa de
ser com os outÌos, poÌ causa do tratamento que me davam,
mas em minha sociedade acho isso difícil. a não ser de vez em
quando, com algumâs pessoas. Fiquei muito zangada com
CARL ROGERS quândo escÌeveu que. paÌa ele, as hoÌas mais
excitantes foram as que passou em terapia, porque quero
vivpr assim todo o tpmpo.r' por quc F qur-. pcra i-so. uma
pessoa precisa ir ao terâpeulâ? Além disso, pâÌeceu-me que â
Íaltâ dessâ maneiÌa de seÌ é que desoÌganiza muita gente. a
ponto de precjsar Ìecorrer a hospitais de doentes mentais.
I'or que não podemos ter, em toda pa e, este tipo de tÌatâ
nÌento das pessoâs, â 1ìm de que não precisem ir aos terapeu-
lâs ou Í-ìcaÌ em sanatóios?

li esta a minha opiniâo. e por isso organizei este livro.
Os ârtigos especiaÌizados apresentiìm aqui duas perspectivas:
rrrna, a da interaçáo diÌeta entre pessoas: a outra, a do conhe-
t:im(,I,lo a respeìto das pessoas. a que se chegou alÌavés da
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psicoterapia. Em mim, verifiquei que estâs duas peÌspectivas
se compÌetam, e que pÌefiro ter as duas a ter apenas uma
deÌas. Nos primeiÌos tempos de minha vida com pêssoas de
outras culturas, eu só gostava de viver com eÌas neste sen_

tido, sem tentar compÌeendê-lo. (Digo "neste sentido" porque
existem sentidos em que não pude viver integÌâlmente com
os Hopis ou os Navajos cÌenças e costumes que nâo pude
aceitaÌ - mas Ìresle sentido gostei nÌuito de estar com eles, e
não importavam âs diferenças de crenças ou costumes, nem
pala eÌes, nem para mim.l Quando me afastava deÌes e vol-
tâva à minha cuÌtura, tinha consciência de algl1mâ coisa per-
dida, nras nâo o compreendia. Eu paÌticipava com eÌes de suâ
maneirâ de seÌ, mas nâo conseguia repÌoduzi-Ìâ em outÌ'o lu-
gar. Nem conseguia faÌâr sobre isso- Mais recentemente,
quando estive com eles - na úÌtimâ vez durante cinco meses

- observei e tentei compreendeÌ do que é que eu gosto, e
penso que isto âjudou muito a me peÌmitir ser de sua ma'
neira, quando estou Ìonge deles pelo menos, às vezes. E
mesmo quando não o consigo, fico aborrecida, mâs não peÌ-
dida, - confusa e perpÌexa - poÌ causa do que compreendo.
Pârece-nìe que o oposto pode ocorÌer com os navajos, os hopis
e os havaianos quândo são absorvidos por nossa mâneiÌa de
ser; perdem alguma coisa sem sâbeÌ o que perderâm, pois náo
o compreendem. Isso também me aconteceu dentÌo da mjnha
socìedade. Comecei muito bem. Minha vida ia bem. Outros
repaÌaram nisso. Eu não temia perder o que eu tinha, porqüe
era eu mesnÌai e como é que a genle pode peÌdef a si mesma?
Mas eu perdi. Agora, estou Ìecuperando peÌo menos um
poucr, de mim mesmir. ãlra!ês dp uma comprecnsáo quc nao
tinha, e que, se tivesse desde o início, não me permitiÌia per-
deÌ o que eu tinha.

Mas apenas a compÌeensão náo é suficiente. Se com-
pÌeendi aÌguma coìsa e náo agi de acordo com essa compreen
são, nadâ obtive, seja no mundo exterior, seja no interior de
mim mesmâ. Um psiquiatra de Boston fala em "beijo da
moÌte" quando um pâciente diz: "Compreendo!" Sei o que eÌe
quqr dìzer porque, quando eu eÌa minhâ terâpeutâ, cheltâvâ
â alguma coisa que estava de fato me bÌoqueando, e dizia
que, se aquiÌo estavâ claro paÌa mim, se eu compreendia
como tinha acontecido, não precisava /azer coisa aÌguma a
respeito. "Estava tudo bem". Não estava. Não aconlecio nada
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, rì(lrri ìto (!u nio rrgisso de acordo com o que eu sâbia. Parece
,lU, r|| ,r itr.- n-Jrr.,/ d. .n,,u tnlêlecrr, e conseguir pcnsar qLlv
r(luìÌ(' que sr)i) eu soll, e que âs palavras ÌesoÌvem tudo,

(l^tìì, R(XìElìs e eu nâscemos no mesmo âno. Além
(liss(), existc nÌuito pouco em comum em nossas vidas exteÌio-
i's. Mas em nossas vidas interiores eÌe seguiu muito o seu
c:rnìinho c eu o meu! e loi por termos seguido os zossos cami-
rrhrrs que, há aìguns anos. nós passanÌos a nos corresponder e,
rì() irno passâdo) nos encontÌamos. Quando isso âconteceu ve,
rilicâmos que concoÌdávamos tânto a respeito da vida e das
possoâs. que paÌeciiì umâ combinâç:ìo. PâÌece que é o qÌre
acontece quando cada um "dânça conforme a músicâ,' - sua
suâ cÌiìÌineta interior. Sem dúvida, nem sempre ouvi a
minha música. Por duas vezcs, estive num caos mental de taÌ
oÌdcm, que parecia quejamais eu poderia sair deÌe. Nas duas
vczcs, sai quando consegui me ouvir novamente.

Quando pen-ci nestê livro pela primcir.ì vez. imaginei
que seÌia a habituaÌ apresentação de aÌtigos, com alguns co-
mentáÌios do oÌgânizadoÌ - eu. Foi quando CARL ROGËRS
escÌeveu que espeÌava que eu colocasse mais de mjm mesma
no Ìivro. Verifiquei que, quândo falava com as pessoas sobre
os aÌtigos de ROGERS, freqüentemente uma descÌição ou al-
guma coisa de minha vida ajudâva-as a Ìeter o sentido do
âutoÌ. Ìsto paÌeciâ ocorreÌ atlavés de umâ espécie de recipÌo-
cidade de expeÌiència: quanto a minúcias de ambìente, pes-
sl)as e incidentes, embora a minha experiência fosse diÍèrente
das vividas poÌ eÌâs, aÌgumâ cojsa dessâ experiência traziâ-
lhes à consciência umâ experjénciâ sua que lhes escÌaÌecia o
sentido. Espero que a mìnha parte neste ÌivÌo fâça o mesmo
por você, que eu não conheço.

Sem esse âfloramento à consciência de sao vivência,
mcu trabaÌho torna-se inútiÌ. Ern minha opinião, se algumâ
coisa do que escrevi for aceitâ sem essa consciência toÌna-se
prdudiciaÌ poÌque o problema é esle: poÌ váÌiâs razões. ab-
..,'rvemos .oicâs quê nào tcm ligaqào conosco. c pensamos
noìas cí)mo nossâs, Isto âconteceu tanto comigo, no câso de
meu Ìnarido que, quando depois de seu suicidio compreendi o
(lue tinha ocoÌrido, senli que não poderiâ peÌmitir que um
homem me amasse - âfinaÌ, como seria porjsíveÌ, paia mim
"u pàra ele. saber se o que ele amava em mim erâ meu mâ-
rido ou eu mesma?
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De outro lado, se vivi durante seÌnânas ou meses com

aÌguma coisa que você só conheceu por um momento, este

momento é real pdra uocê, e o que é bom é o fato de ser tÌa-
zido à consciência. Erttâo a mínha experiência foi empregada
para frsgar sua expeÌiência à consciência, e o anzol pôde ser

atirado foÌa.
Para que isto ocoÌÌa parece necessáÌio ler com o espí-

rito voÌtado para dentro, à procura de "onde estão as ligaçoes

comigo?" PaÌa isso é preciso teÌ tempo - tempo parâ um diá-
logo ãntre o leitor e o livÌo. Para mim, é mâis importante ler
um pâÌágrafo ou uma página, quando só tenho tempo para
isso, do que ler cotrendo uma poÌçáo de páginas' quando
tenho uma hoÌa. SubteÌraneamente, enquanto faço outra
coisa, parece que continua o diáÌogo entre mim e aquela pas-

sagem. Observo-o quando por um momento sobe à superficie,
revelando-me o que está acontecendo.

Há pouco tempo li um livro diretamente do começo ao

fim. mas saltando âs partes que nâo me inteÌessavam.
Quando terminei, fiquei interessada poÌ voltar e ler as paÌtes
que saltaÌa. Entâo, li de novo as que eu lera da pÌimeiÌa vez

Esses sáo âpenas dois de meus modos de ler livros, e

não recomendo nenhum deles. Pâra mim, o que é impoúante
obseÌvar é: "Será que estou me aborÌecendo?" Se for o caso'
paro de leÌ ou salto as páginas de qualquer maneira tradicio-
nal, âté que alguma coisa no livro e eu nos encontremos sem

dificuldade e eu leia por estar interessada Com o manuseio
forma-se alguma coiaa entÌe mim e o livÌo.

Um de meus problemas ao escrever este livro foi: "até
que ponto devo fazeÌ uma ligaçáo direta entÌe a minhâ parte
e os artigos?" Fiz essa pergunta a algumas pessoas lJm
jovem respondeu: "Gosto dê fazeÌ as minhas ligações. Eu me

sinto óem quando elas surgem na cabeçâ" Depois disse, com

a mesma energia: "mas quando náo as compreendo, quero
que fâçam as ligações por mim." Acho que é isso. O pÌoblema
náo tem resposta. Os artigos especializados eÊtáo aqui' paÌa
quem quiser interagir por si; se se aborrecer com a minha
pârte, pode sâltá-la.

Neste livro, um artigo é inédito. Os outros foram pu-

blicados em Ìevistas especializadas e, em dois casos, em Ii_
vros especializados. Para a maioria, náo é fácil encontrálos.
Meu filho encontÌou um deles numâ cesta de papéis e, se não
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lirssr isso. podedamos nunca teÌ sabido de sua existônciâ.
lÌ lo menos, cste livro os torna acessiveis a todos nós, e penso
rlrrc ó para todos Dós que eÌes IâÌam.

No meu modo cle ver, o conhecimento das Ìelàções in-
l' 'Ì -.-'di: ,rrrl!ê: do 'nêt',do contralr/,ado no , Ìipnit n"o
1xxìc ser segzalo no sentjdo habituaÌ, isto ó, uma espécie de
crlpia. Iìxìge qlre a pessoa comece do mesmo ponto em que
Il()(lDIì-s começâ - um píJnto que câda pessoâ precisa atingir
, r' "i mp-mn. A partrr d.s"e pont,,i que para nla e ,.nrÃ1.
n(iecssaÌiâmente seu modo seÌá o seu. seu caminho sêrá rrm
câminho exploratóÌio, feito com o conhecimento de que não
0xrstem Ìespostas finais, que é melhor uma presteza paÌâ
corrìgir os erÌos que tentar não cometê-Ìos. Os artigos de
I.lt(lFiNE GIiNDLIN e JOHN SHÌ,IEN mostrâm que empregam
autenlicamente o tratamento centrâlizado no cÌiente. e dei-
x{m transpâÌeceÌ suâs individuaÌidades. Da mesmâ forma.
WILSoN VAN DUSEN escreve: "Vejo uma gÌande semeÌhança
ontÌe mim e CÀRL RocEtìs. A diferença estaria no estiÌo e na
Ìniìneirâ de descrevermos as coisâs. Esta questão de cstjÌo
rírntrâdiz toda tentatjva de chegar a uma psicoteÌâpia que
s1ìjlì a melhoÌ e a mais adequada. O que é adequado para um,
n;ìooópaÌ:ìoutÌo."

Parece-me que isto é verdade a respeito de todos nós.
i nr n"i:irs reìâç,ìec com os oulrn:.:ejflm Ì_rris, coniuges, amr-
(n.. eL,nherid,rs ou pp:io.rc qur apênas êncontrcm;ò F com
rlrrêm \r\omo. p'rr muilo poucô rHmpo: pre.isamo" .omeçar
da mesma base. e cada um tem que encontrá-Ìa por sj mesmo,
tr,r- Jnpor. dir.o o tluc e adpquad,, pirr,r unì. aá,, o e para

Neste ponto acho que devo apresentar os aÉiÌadecimen-
tos usuais nos Ìivros, mas quando leio âgrâdecimentos
sempÌ.e me paÌecem tão inexpressivos, enquânto que o que
sinto pelos que tornaÌâm possivel a reaÌização deste livro
está profundamente integÌâdo em minha existência e em
ninha vida. Acho que eìas sabem disso. Fìquemos assim, de
pessoa paÌa pessoâ.

Suem Abre as Cortinas

B,A,cRy SrÊyENs

No começo, eu era uma pessoa que nada sabia além de
minha vivência.

Depois me contaram coisas, e tornei-me duas pessoas:
a meninazinha que dizia, que horroÌ os meninos terem
ateado fogo no terÌeno ao lâdo, onde estavam assando maçás
(que era o que as mulheres diziam) - e a meninazinha que,
quando as máes chamavam os meninos para iÌ fazeÌ com-
pras, fugia e cuidavâ do fogo e das maçás poÌque adoÌava
fazer isso.

Assim pois, havia dois eus.
tlm eu sempre fazia aÌguma coisa que o outro desapro-

vavâ. Ou o outro eu dizia o que eu desapÌovava. Tudo isto
discutia muito em mim.

No começo era eu, e eu eÌa boa,
Depois veio o outÌo eu. A autoridade externa. Isto con_

fundia. E entáo o outro eu ficou mrito confuso, poÌque havia
tantas autoÌidades externas diferentes.

Sente direito. Saia da sala paÌa assoar o nariz. Nào
faça isso, isso é ridículo. Imagine, a pobre menina nem sâbe
codar a cârne! Puxe a descarga de noite, senão fica mais difí-
ciÌ de limpar. Não puxe a d,escdrga de noiúe - você acorda os
outros! Seja sempre delicada com as pessoas. Mesmo que não
goste delas, náo precisa feÌi-las. Seja fÌanca e honesta. É co-
vardia nâo dizer às pessoas o que você pensa deÌas. Fâcas de
manteiga. É importante usar fâcas para manteiga. Facas
para manteiga? Que bobagem! Fale amavelmente. MaÌicasl
Kipling é uma marâvilha! Irnagine, Kipling! (olhando para o
lado).

O mais importante é teÌ uma cârÌeira. O mais impor-
tante é casar. Que vão todos para o inferno. Seja amáveÌ com
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lr os. (ls mais impoÌtante é o sexo. O mais impoÌtante é ter
rìinheiro no banco. O mais impoÌtante é que todos gostem de
v(ìcô. O Ìnâis impoÌtante é se vestir bem. O maìs imporlante
rì scr rcfinacla e dizer o contráÌio do que vocô pÌetende dizer,
c nLro deix:rr njnguém sabeÌ o que você sente. O mais ìmpor-
tânte ó estaÌ na fÌente de t.odos. O majs impodante é unì
crìsaco pÌeto de Íbca, ó ter porceÌanas c pÌataÌia. O Ìuâis im-
portânte ó est.ìÌ limpo. O nìâis inìpoÌtante é p:ì!Ìtìr seÌÌìpÌ.c as
dívidas. O majs importante ó não ser enganâdo pcÌos outÌos.
O maìs importante é amar os pais. O mais import.ìnte é tra-
haÌhar. L) mais importante é ser independente. O mLris im-
portante é faÌaÌ coÌrctamente- O mâis importante é ser lieÌ
âo ÌÌìarido. O mais jnìpoÌtante é íirzer com que seus fiÌhos se
comportcm bem. O mais importante é âssistir iìs boas peçâs e
ìcr os bons Ìivros. O jmportânte e fazcÌ o que os outros dizem.
F, o- nurrôi dr,,cm rodâ: tsrrai ('ri!J!

'Iodo o tcÌnpo, o eL está dizendo: viv:r a vìda. E isso que
é impoúante.

Mas quando um eu vive a vida, o outÌo eu diz nâo, isso
é mau. Todos os outros eus difeÌenles dizem isso. É perìgoso.
Não é prático. Você acabará ìnal. NatuÌaÌmente... todo o
ÍÌÌundo já se sentiu assim aÌgumâ vez, como você se sente,
]mas r-iocê apretrdcra!

De todos os outlrs eus) aÌguns sáo escolhidos como um
nÌodelí) qoe sou eu. Mâs existem todas as outÌâs possibiÌida-
des de modeÌos dentÌo de tudo o que os outros djzeÌn. que me
p.n.ir,ìm ê cê l,,rnam olllro eu quê náô sou Èu p.tr vêzêc
tomâÌn conta. Flntão, quem sou eu?

O eu não se impoÌla com qucm sou eu. O eu é, ficâ Íèliz
com jsso. Mas quando o eu está leliz por ser, o outÌo eu diz:
tÌabaÌhe, fãça aÌguma coisâ, íâça aÌguma coisa que preste. O
eu está feliz Ìavando a Ìouça. "Vocé é esquisita!" O eu está
leÌiz por estâr com pessoas sem dizer nada. O outro eu diz:
Íale. FaÌe, faÌe, faÌe. O eu se perde.

O eu sâÌie que as coisas sáo feitâs pârâ brincar. e nâo
para a posse. O eu gosta de juntar coisas, seÌn molivo. Gosta
de separar cojsas, sem motivo. "Você nunca vai ter nadal"
liazer coisas de oulÌâs coisâs, de maneira que eÌas se compo-
nhânì, combinando as paÌtes com surpresâ e encanto paÌa o
r'rr. "Isso não dá dinheirol"

O eu é humano. Se aÌguém precisa, o eu dá. "Você não
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pode ÍâzeÌ issol Você nunca teÌá nada de seu! Terernos rìt
sustentaÌ você!"

O eu ama, O eu ama de um jeito que o outro eu não
sabe amaÌ. O eu ama. "Isso é demais pâÌa âmigos!" "Isso é

muita fÌiezâ pâÌa amantesl" "Nâo sofra tanto, eÌe é só um
amigo. Não ó como se vocè o amasse." "Como você pode
deixá-lo? Pensei que o iìmâsse." Por isso, esliie.r.rfeição
peÌos amigos e âumente o amor pelos amantes. E o eu se

peÌde.
Assim os dois eus tèm uma casa, uÌn ÌnaÌido, 1ìÌhos e

tudo o mais; amigos, respejtabiÌidade e tudo o mais; e segu-
Ìança, e tudo o mais. Apesar disso. os dois eus estão confusos,
porque o outro eu diz: "Vocé está vendo? Você ó feÌi2," en-
quanto o eu continua a choÌ'ar. "PoÌ que você está chorândo?
poÌ que você é táo ingrata?" O eu naìo conhece â gratidão ou a
ingrâtidáo, e não pode discutir. O eu contìnua a choìar. O
outro eu o expuÌsâ e diz: "Eu sou feliz! Estou muito ÍèÌiz poÌ
ter uma famíÌia tão boa. uma beÌa casa. bons vizinhos e Ìnui-
tos amigos que desejam que eu íâça isto ou aquiÌo." 0 eu
também não é capaz de râciociÌìaÌ. Continua a chorar.

O oulro cu 5e ccnso c conlinuâ lr lorrir. porquc ts r' que
deve fazer. Sorria, e você será recompcnsada. Como a foca
que ganha um pcdaço de peixe. Seja amávcÌ com todo o
mundo e serâ rêcumpen-rd5. A. pe.s,,as :er o a'ni\'.ir c"rn
você, e você pode ser leliz com isso. Vocô sabe qüe llosLaÌn de
você- Como um cáo! a qucm se afagâ â cabeça poÌ bonì conì-
poÌtamento. Conte câsos engraçados. Seja.rÌegre. Sorrìa, sor_
Ìia. so|Ìia. O eu está choÌando... "Nào se lastimel Vá e ajude
os outros!" "Vá e frque com âs pessoasl" O eu cr.rntinua a cho
Ìart mâs agoÌâ isso náo é mais ouvido nem tão sentido.

De repente: "O que é que estou fazendo?" "Vou passar
a vida baÌìcândo o palhâço? "O que é que estou Íàzendo. indo
a festas de que não gosto?" "O que é que estou fazendo, es-
tando com pessoas que me âborÌecem?" "Por que estou tão
oca e o oco tâo vazio?" Uma concha. Como foi que esta concha
cresceu ao meu Ìedor? Por que tenho orgulho de meus fiÌhos e

me sjnto infeÌiz com suâs vidâs rÌue não são suficientemente
boas? Por que estou decepcionada? PoÌ que sinto tamanh.ì
solidão?

O eu vence, mâs apenas unì pouco. AÌguns moÌnentos.
E é empuÌÌado para trás peÌo outro eu.
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O eu se recusa â continuar a fâzer o papeÌ de palhaço.
(ìue eu é esse? "Ela era engraçâda, mas agora pensa demais
em si mesrna." O eu deixa os amigos se afastarem. Que eu é
esse? "Ela está ficando muito tempo sozinlÌa. Isso é mau.
tlstá peÌdendo a cabeça." Que cabeça?

Em Busca de uma
Perspectiva Moderna dos Valores:
0 Processo Valorizador na
Pessoa Madura*

CABL R, RaGÊRS

AtuaÌìnente existe um grande inteÌesse peÌo probÌema
dos valores. Em quase todos os países, a.juventude está pro-
íundamente inseguÌâ quânío à sua orientação de vaÌor; os

vaÌores associados a diversas religiòes peÌderâm muito de
suâ influência; em cada cuÌtura, os indivíduos requintados
paÌecem hesitântes e perpÌexos quanto aos objetivos que res-
peitam. Não é dificjl encontrar as razões para isso. Em todos
os seus aspectos, a cultuÌa mundiaÌ parecc cada vez mais
.iêntifica ê rêlalivisla. e pârecêm Jnacrunrcâs âs oprnioes rt-
gidâs e absolutas sobre os vaÌores que nos vêm do passado.
TaÌvez ainda mais impoÌtante seja o Íãto de que o indivíduo
contemporâneo é agredido poÌ todos os Ìados por aÍirmações
divergentes e contÌâditóÌias de vaÌor. Ao contrário do que
ocorria num passado histórico náo muito distante, não é mais
possíveÌ uma acomodaçâo tranqüila âo sistema de valoÌ dos
antepassados ou da comunidade, e viver a vida sem jamais
examinar a natureza e as pÌessuposiQòes desse sistema.

Nesta situação, náo é surpreendente que as orientâ-
ções de valor do passado pareçam em estado de desintegração
ou colapso. Os homens peÌguntam se existem, ou poden exìs-
tiÌ, quaisquer valores universais. FÌeqüentemente sentimos
que, em nosso mundo contemporâneo, podemos ter peÌdido
toda a possibilidade de um fundamento geral inteÌculturâÌ de

" Joürndl af AbÚrndl aìd Sacìul Psrcholop 196.1, \roì 68, N.o 2, pp
Ì60,67.
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valores. Um resuÌtado naturaÌ desta incerteza e destâ confu-
são é que há Ìrma preocupação, um interesse e uma pÌocuÌa
de uma perspectiva pefeita ou significativa de vaÌoi, capaz
de sustentar-se no mundo atuaÌ. Eu partiÌho desta preocupa-
çào geraÌ. Também vivenciei as questòes mais específrcas de
vaÌor que surgem no meu setor, a psicoterapia. FÌeqüente-
mente, durante a teÌapia, mudam os sentimentos e as convic-
ções do cliente a respeito dos vaÌoÌes. Como é que eÌe ou nós
podemos sabeÌ se a mudança foi boa? Ou, como aÌegam al-
guns, o cÌiente apenas adota o sistema de vaÌoÌes do tera-
peuta? Será a psicoterapia apenas um recuÌso atÌavés do
quâÌ os vaÌores náo reconhecìdos e não examinados do tera-
peuta se trânsmitem, sem que o saiba, a um cÌiente despre,
venido? Ou esta tÌansmissáo de valores deve ser o objeìivo
âbeÌtâmente aceito peÌo terapeuta? Este deve tornai-se o
padre moderno, defendendo e reveÌando um sistema de vaÌo-
res ajustado aos dias atuais? E que sistema de valores seria
esse? Houve muita discussâo sobre estas questões, desde as
apresentações com fundamentos teóricos e empíricos, como a
de D.D.GLAD, até afirmaçôes mais poÌêmicas. Òomo acontece
Iìeqüentemente, o probÌema geral enfrentâdo peÌa cuÌtura
Íica dolorosa e expÌicitamente evidente no microcosmo cuÌtu-
raÌ denominado reÌâção terapêutica.

Gostaria de tentâr umâ peÌspectiva modesta para o
problcmâ globdl. Ohserver mudanças na perspccrivlr pârâ
."ns'dcrar os vâlorês. à medida que o indrvrduo passa da in_
fância paÌa a vida adulta. Observo outras mudanìâs quando,
se tiver soÌte, o indivíduo continua a desenvolver-se na dire-
çào de uma verdadeira rnaturidade psicológica. Muitas destas
obs€Ìvaçoes provêm de minha experiência como teÌâpeuta,
onde tive ampla opoÌtunidade para ver os rumos tomâdos
peÌos indivíduos em busca de uma vidâ mais Ìicâ. A paÌliÌ
destas observações, âcredito ter visto o aparecimenb àe aÌ-
gumas indicaçoes que podeiam ofereceÌ um novo concejto do
pÌocesso de vâÌorizâção, mais aceitável no mundo contempo,
ráneo. Em trabalhos anteriores, comecei peÌâ apresenta;ào
paÌciaÌ de aÌgumas destas idéias; agoÌâ, gostaÌia de expÌimi-
las de maneira mais cÌara e compÌeta.

Gostaria de âcentuâÌ que â minhâ perspectiva nestas
observaçoes náo é a do erudito, nem a do fiÌósofo: falo de
rninha experiência da conduta do ser humano. como â vivj
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com eÌe na experiência íntimâ dâ teÌapiâ e em outras situa
ções de cÌescimento, mudança e desenvolvimento.

Algumas deflniçaes

Antes de apÌesentaÌ aÌgumas destas observâçôes, tal-
vez eu devesse tentaÌ escÌaÌècer o que quero dizer com valo-
res. Já se utilizaram muitas definiçòes, mas considereì úteìs
aÌgumas distinçòes feitas poÌ CHARLES MOÌìRIS. Este mos-
tÌâ que vâÌor é uma palavra que empregamos de dìIeren-
tes maneiras. Nós a usamos pârâ lalâÌ da tendência de todo
ser vivo pâra mostÌar prefeÌência, em suas ações, por um tipo
de objeto ou objetivoj em vez de outro. A este comportamento
preferenciaÌ dá o nome de "vaÌoÌes opeÌativos". Nâo precisam
incluiÌ qualquer pensamento cognitivo ou conceituâl. Consti-
tuem apenas a escolhâ do vaÌor indicada peÌo comporta-
mento, quando o organismo escoÌhe um objeto e rejeita outro.
Quando a minhoca, coÌocada num labiÌinto simples, em
forma de Y, escoÌhe a pârte lisa do Y, em vez do caminho
revestido de Ìixa, está mostrando um vaÌor operativo.

Um segundo empÌego da pâlâvÌa poderia ser denomi-
nado "vaÌores pensados". É a preferência de um indivíduo por
um objeto simboÌizado. Geralmente, nessa pÌefeÌênciâ existe
antecipação ou previsão do resultado do comportamento dili-
gido paÌa um objeto simbolizâdo. Uma escoÌha de que "A ho-
nestidade é a meÌhor polÍtica" é um valor pensado.

Um emprego final da palawa poderia ser denominado
"vaÌoÌ objetivo". As pessoas usam a palavra desta maneira
quando querem faÌar do que é objetivamente pÌeferível, seja
ou não sentido ou pensâdo de fato como desejável. O que eu
tenho a dizer quase não inclui esta úÌtima definição. O meu
interesse está voltado para os vaÌores operativos e os pensa-
dos.

A ManeÌê lnfantil de Valarìzat

Falemos inicialmente da criança. No começo, o ser
humano vivo tem uma peÌspectiva clara dos valores. Prefere
alguma coisas e expeÌiências, e rejeita outras. A partir do
estudo de seu comportamento, podemos inferir que pÌefeÌe as
experiências que mantêm, aumentam ou efetivam o seu or-

DE PDS.SOA PARA PESSOA 15



Êânismo. e rêjeita âs que nao servem pâra estâ lrnalidâdc.
Ubserve a criânca durante algum tcmpo:

o

com uma engraçada expressáo fa.ial dp nojo c re_
pulsa.

Valorìza a segurança, bem como o ato de ser carregado e

., , . acariciado, que parecc rransmirir..gu.rnçã.
vatoÌjza a nova êxperiènciâ êm sr mesma, ã obs.iuamn*

isto em seu prazer evidente ao descobrir os arte-
Ìhos, em seus movimentos de busca. em sua 

",,_riosidade sem fim.
Apresenta uma cÌara vâÌorização negativa da dor. dos

gosloJ amargos. de sono alros e repênlinoc

Tudo isso é Ìugar comum, mas examinemos estes latos
pelo que nos reveÌam sobÌe a peÌspectjvâ de valor do bebê.
Antes de tudo, ó um processo flexÍveì e variável de vaÌoriza-
çâo, não um sistema fixo.Gostâ de aÌimento e não gosta do
mesmo aÌimento. Valoriza a seguÌança e o Ìepouso, e os Ìe-
jeita por uma nova expeÌiêncìâ. A meÌhor maneirâ de descÌe-
vet o que ocorre é falar em pÌocesso organismico de vâloriza-
ção, em que cada elemento, a cada momento em que a
cÌiançâ sente, é de âÌgum modo pesado, e seÌecionado ou iejei-
tâdo, e isso depende de fato de, nesse momento, permiti; ou
não a ÌeaÌizaçáo do oÌganismo. Esta ponderaçáo complexa da
experrencia e, nilidâmonle. uma lunçâo orgântsmica. e nào
uma funçáo conscienre ou .imbdlira. Sao ralore. operariuo" e
não vaÌores concebidos. Mas, apesâÌ disso, este pÌocesso pode
lidar com problemas compÌexos de vaÌor. Eu lembraria ã ex-
perimento em que se espalharam. diante de bebôs. uma vin-
tena ou mais de pratos de alimentos nâturais listo é. nâo
condimentados). Durante um peÌíodo de tempo, tendiâm a
vâÌoÌizar nitidamente os âlimentos que aumentavam sua so-
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Tudo isso é Ìugar comum, mas examinemos estes latos

fome_é-negativamente vaÌorizâda. Sua expressão disto
é fÌeqúentemente ruidosa e clara.

âlimento e um vâlor posrlivo. Mas qìrandu eòtâ sâris_
leito, o alimenlo se torna um vâlor ncgati\o e o
mesmo leite a que rcagiu com avidez e;gorâ cus_
pido. ou o seio que parecia rão sâi isl^âÌL;rj; c agora
rejeitado, quando vira â cabeça para o mamiÌo

brevivência. crescimento e desenvoÌvimento. Se duranlc
algum tempo uma criança se enchia de amidos, isto era ÌoÉio

equilibrado poÌ uma "bebedeira" de pÌoteina. Se às vezes es-

coÌhia uma dieta com deficiência de alguma vitaminâ, pÌocu_

Ìavâ mais tâÌde alimentos Ìicos nessa vitamina. Utilizâva a

sabedoria do corpo em sua seleção de valor ou, taÌvez mais
exatâmente, a sabedoria flsioìógica de seu corpo orientava
seus movinìentos de comportamento, pÌovocando o que pode-

ríamos considerar como escolhas objetivâmente adequadas de

vaÌoÌ.
OutÌo âspecto da peÌspectiva infantiÌ do vaÌoÌ é que a

fonte ou locaÌ do processo de avaÌiaçâo está nitidamente em
seu íntimo. Ao conlÌáÌio de muitos de nós, soóe do que gosta
e do que não gosta, e a oÌigem destas escolhas de valor está
rigorosamente em seu íntimo. A cÌiançâ é o centÌo do pÌo-
cesso de vâlorizâçáo, e a prova de suas escolhas é dada por
seus sentidos. Neste ponto náo é influenciada peÌo que os pais
pensam que deva preferir, ou pelo que diz a igÌeja, ou pela
opiniâo do úÌtimo "especialista" no campo, ou peÌos ta-
Ìentos de peÌsuasão de uma firma de publicidade. É do intimo
de sua vivência que o oÌganismo diz em teÌmos não-verbais:
"isto é bom para mim"; "aquiÌo náo é bom para mim"; "gosto
disto", "não gosto daquilo". Se a compreendesse, o bebê riria
de nossa preocupação com valores. Como alguém pode não
saber do que gosta e do que náo gostâ, o que lhe faz bem e o
que Ìhe faz mal?

A l,,4udanÇa no P/ocesso de Valorìzaeao

O que acontece com este processo de vaÌorização ex-
tremamente eficiente e táo solidamente fundamentado? Qual
é a seqúéncia de aconteciÌnentos que nos faz trocálo por uma
peÌspectiva de valoÌes mais Ìígida, incerta e inefrciente, que
car:acteriza quase todos nós, como adultos? Vou tentar apre-
sentar rapidamente uma das principais maneiras pelas
quais, segundo penso, isso acontece.

A cÌiança tem necessidade de amoÌ, deseja-o, tende a
comportâr-ae de maneira que lhe peÌmita a Ìepetição de ex-
periência desejada. Mas isto tÌaz complicaçoes. Puxa o cabelo
da irmãzinha e gostâ de ouviÌ suas lamúÌiâs e seus pÌotestos.
Ouve, entâo, que é "um menino ìevâdo, um menino mau", e
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isto pode seÌ reÍbrçado com um tapa na mâo. Negam-Ìhe afei-
çno. À medida que esta experiénciâ se Ìepete, e muitas e

nÌuitâs outras como eÌa, âpÌende gÌadativamente que o que
"é bom", freqüentemente é "mâu" aos oÌhos dos outros.
C)corre então o passo seguinte, em que toma com ÌeÌâçáo a si
mesmâ â atitude aceita peÌos outros. AgoÌa, quando puxâ o

cabclo da irmã, entoa soÌenemente, "Menino ruim,
Ìuim".Dstá intÌojetando o juízo de valoÌ de outÌo, aceitândo-o
como serì. Abandonou â sabedoria de seu organismo, desis-
tindo do centÌo de avaljaçáo, e está tentando compoÌtar-se de
acordo com valores estabelecidos por outros, â Iim de conser-

Consideremos outÌo exempÌo, num nível de majs
idade. Um menino sente, emboÌa taÌ\'ez não consciente-
mente, que é mais amado e premiado pelos pais quando
pensa em seÌ módico que quândo pensa em seÌ iÌrtista. Cra_
duaÌmente, intÌojeta os valores Ìigados à Íbrmação de médico.
Chega a querer, âcimâ de tudo, ser médico. Então, no curso
básico, lìca lrustrado peÌo fato de fracâssaÌ ÌepetidanÌente eÌn
química, quc é absolutamente necessária parâ ser módico,
apesar de seu orientador âsseguÌaÌ lhc que tem câpacidade
parâ passaÌ no cuÌso. somente nas entrevistas de aconse-
Ìhamento é que começou â compreendeÌ até que ponto tinha
pêrdido colìpletrmFnlê ô cnnlalo .om su r. .ts:r(',e' urB,irìi'-
micas, como se afastâÌâ de seu processo de vaÌorizaç.1o,

Esle é outÌo exenìpÌo de uma cÌasse nìinha, de uÌn
grupo de futuras prolêssoÌas. No jnício do curso pedi: "Por
lavor, enumerem os dois ou tÌês vaÌores que vocès Ìnais dese-
jâÌiam transmitiÌ às crianças com que trabaÌhaÌáo". ApÌc-
sentaÌam muitos objetivos de vaÌor, mas fiquei admirado com
aìguns dos itens. Diversas aÌunas enLÌmeÌaram cojsas do se
guinte tipo: "fâlar coÌÌetamente", "teÌ uÌna boa Ìinguâ8em e

rrro usar palavra. c,'mo n, . Outra- m.ntionarem o l]s.er" -"làzeÌ âs coisas de acordo com instÌuções"; umâ expÌicou sua
csperança de que "quândo Ìhes digo para escÌever o nome Do

cânto supeÌior diÌeito, com a data em baixo, quero que fâçâm
isso dessejeiro, e nâo de outro."

Confesso que fiquei um tanto estarÌecido com o lãto de
que, para aÌgumas dessas moças, os vaÌores mais importântes
que devem seÌ tÌânsmitidos âos aÌunos fossem evitaÌ erros de
gramátjca ou seguir meticulosâmente as instruçòes do pro-
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fessor. Senti-me frustrado. Sem dúvida, esses compoÌtamen-
tos nâo tinham sido uiüelrciddos como os eÌementos mais sâ-
tisfatórios e significativos em suas vidas. Só se pode explicar
a enumeração desses vaÌores peÌo fato de que estes compoÌ-
tamenlos linham Ìecebido apÌovação - e poÌtanto tinham
sido intÌojetados como profundamente importantes.

Talvez estes diversos exemplos possam indicar que,
numa ÌcnL.ìtivJ de rcceber e conser\ar amor. aprovação e
consideração, o individuo renuncia ao ccntro de avaliaçâo
que possuía inicialmente, e o coloca nos outÌos- Aprende a ter
umâ desconfianÇa básica em suâ expeÌiência, como guia de
seu conÌportamento. ApÌende com os outÌos um grande nú-
mero de valoÌes pensâdos e os adota como seus, emborâ pos-
sam seÌ muito discordantes do que está sentindo. Como seus
conceitos não se baseiam em suâ vaÌoÌização, tendem a seÌ
frxo- e 'igido., ê não lluidôs c mulaveis.

Alg u n s Pad roe s I ntraj etada s

Acho que é desta manejra que quase todos nós âcumu-
lamos os padrões de vaÌores intÌojetados, com os quais vive-
mos. Nesta cultura fantasticamente compÌexa de hoje, os
p.rdrões que introjetamos como desejáveis, ou náo, pÌovêm de
váÌìas foÌìtes e muitas vezes têÌÌ sentidos extremaÌnente con
traditórios. Vou enumerar algumas das introjeções comu-
menle âceitas.

O" des"Jos c comportâmenLos sêxuai" sáo quasc sêmpre
maus. As fontes deste conceito são muitas
pais, ìgreja, professores. A desobediência é má.
Aqui os pais e os professores se combinam com os
militares para acentuaÌ este conceito. ObedeceÌ é
bom. Obedecer sem discussáo é ainda meÌhor.

Ganhar dinheiro ó o bem supremo. As fontes deste valor
pen"ado são numêrosâs demais para cerem men-
cionadas,

Aprender uma quanlidâde de fatos eÌuditos ó extrema-
mente desejável.

Ler por prazer e Ìeituras expÌoÌatóÌias sem obielivo são
indesejáveis. A fonte deste dois úÌtimos conceìtos
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geralmente está na escola, no sistema educacio-
nal.

A aÌte abstrata, ou arte "pop" ou arte "op" sâo boas.
Aqui as pessoas que consideramos como requin_
tadas é que dão origem ao valoÌ.

O comunismo é totalmente mau. Aqui o governo é a
principal fonte. Amar o próximo é muito bom.
Este conceito vem da igreja e talvez do pais.

A cooperaçáo e o trabalho de equipe sáo preferíveis à
âção isolada. Aqui uúa fonte importante sâo os
companheiros.

Enganar é sinal de espedeza e é desejável. Também
aqui o grupo de idade é a origem.

Coca-colas, chicletes, geÌadeiras elétricas e automóveis
sáo inteiramente bons. Estâ concepçáo vem, náo
só dos ânúncios, mas é reforçada poÌ pessoas em
todo o mundo. Da Jamaica ao Japáo, de Cope-
nhague a CauÌun, a "cuÌtura da coca-cola" passou
a ser considerada como o máximo do desejáveÌ.

Esta é uma pequena amostÌa diversificada das miría-
des de valores concebidos que os indivíduos freqúentemente
introjetam e consideram como seus, sem ter pensado em suas
íntimas Ìeações oÌganísmicas a estes padrões e objetos.

Carcctetisticas Comuns da
Valarìzaçãa Adulla

Creio que, com o que disse, íìcou claro que, falando
pela maioria, o adulto comum tem uma perspectiva de valo-
res com estas caracteÌísticas:

A maioria de seus vaÌores sáo introjetados de outros in-
divíduos ou grupos signihcativos para ele, mas
sâo por ele consideÌados como seus.

A fonte ou centro de avaliação na maioÌia das qrÌestões
frca fora do indivíduo.

O critéÌio através do qual seus valores são estabelecidos
é o grau em que fazem com que seja amado ou
aceito.
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Estas preferências pensadas nâo estão ligadas, ou não
estão claÌamente ligadas ao seu processo de vi-
vência.

FÌeqüentemente existe uma discordância ampÌa e náo-
reconhecida entre as provas dadas pela experiên_
cia e estes valores pensados,

Como estas concepções náo estão abertas a veÌifrcaçóes dâ
experiência, o indivíduo pÌecisa mantê-Ìas de
maneira rígida e imutável. A alternativa seÌia
um colapso de seus valores,

Portanto. seus valores estáo "ceÌtos" como â lei dos
medos e peÌsas que nâo mudava.

Como náo podem ser comptovados, não existe uma ma'
neira fácil de resolver contradições. Se a pessoa
âceitou da comunidade â concepçáo de que o di_
nheiÌo ó o supremo bem, e da Igreja a concepção
de que o amor ao próximo é o valor mais âlto, náo
tem como descobÌir quai é, para ela, o rnais va-
Ìioso, PoÌtânto, um âspecto comum da vida mo-
derna é viver com vaÌores absolutamente contra-
ditóÌios. Discutimos câlmamente a possibiÌidade
de jogar uma bornba de hidrogênio na Rússiâ, e
depois hcamos com os oÌhos cheios de lágÌimas
quando vemos manchetes sobÌe o sofÌimento de
uma cÌiancinha,

Como entregou aos outÌos o centro de vaÌoÌização, e peÌ-
deu o contato com o seu pÌocesso de vaÌorização, a
pessoa se sente pÌofundamente inseguÌa e faciÌ-
mente ameaçadâ em seus valores. Se fossem des-
tÌuídas algumas destas concepçóes, o que ficariâ
em seu lugaÌ? Esta possiblidade ameaçadora faz
com que mantenha suas concepçóes de valor com
mais rigidez ou maior confusáo, ou âs duas coi-
sas.

A Dt screpâncìa F undamental

Acredito que este ÌetÌato do indivíduo, cujos valores
são quase sempÌe intÌojetados e mantidos como conceitos fi-
xos, Ìarâmente examinados ou postos à provâ, é o ÌetÌato de
quase todos nós. Ao aceitâÌmos as concepçóes dos outros como
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s.' lbssem nossâs, peÌdemos o contato com a sabedoÌia poten-
ciaÌ de nosso funcionamento e perdemos â confiança em nós
Ìnesmos. Como estes conceìtos de vaÌor estão freqüentemente
cm âguda contradi(ão com o que oc')rre cm no:sa êxpêrlèn-
cia. divorciâmo-nos fundamentaìmente de nós mesmos e isto
explìca grande parte da tensâo e da insegurança contempo_
râneas. Esta discrepância fundamental entÌe os conceitos do
individuo e o que está realmente sentindo, entÌe a estrutura
inteÌectual de seus valores e o pÌocesso avaliâdor que conti-
nua irreconhecido em seu íntimo isto faz parte do alhea-
mento fundamentâl que o homem sente diante de si mesmo
Este é um pÌoblema básico paÌa o terapeuta.

Pp.ldutà.\àa da Conlata.om a V',èna,a

AÌguns indivíduos têm a soÌte de ultÌapassaÌ o quâdÌo
que acabei de apresentar e desenvolver-se mais na diÌeçáo da
maturidade psicológica. Na psicoterapia vemos isto acontecer
quando procuramos propoÌcionar um cÌima favorável ao cres-
cimento da pessoâ. Tâmbém vemos isso acontecer sempre que
a vida fornece um cÌima teÌâpêutico ao indivíduo. Vou me
concentÌaÌ neste maior amaduÌecimento de uma perspectiva
de valores, taÌ como a vi na terapia.

Em pÌimeiÌo lugar, devo dizer entre parêntesis que a
relação terapêutica zão está desprovidâ de valores. Muito ao
contÌáÌio. PaÌece-me que, quando mais eficiente, é marcada
por um valor pÌimáÌio: esta pessoa, este cÌiente, tem valor.
Como pessoa, é vaÌoÌizada em sua individualidade e singula-
ridade. É quando sente e compÌeende que é apreciada como
uma pessoa que pode Ìentamente começar a vaÌoÌizar os dife-
Ìentes aspectos de si nesma. O que é ainda mais importante,
consegue, â princípio com muita difrculdade, começaÌ a peÌce-
beÌ e a sentir o que ocoÌÌe em seLr íntimo, o que está sentido,
o que está suportando, como está Ìeagindo. Emprega a vivên-
cia como uma indicaçáo direta paÌa a quaÌ pode voltar-se
para formaÌ conceituações precisas e como uma orientação
para seu- comportamento. E. T. GENDLIN expÌicou como isso
ocoÌÌe. A medidâ que a vivência se torna cada vez mais
aberta, e a pessoa ê capaz de viver mais livre no processo de
seus sentimentos, entáo começam a ocoüer mudançâs signi-
ficativas em sua perspectivâ de valores. Esta peÌspectiva co-
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meça a adquiriÌ muitas das caÌacterísticas que tinha na in-
fância.

Valarcs lntrojetados com
Retaçàa à Experiência

Talvez eu possa indicar isto ao reveÌ aÌguns dos rápi-
dos exempÌos de vaÌoÌes intÌojetados que apresentei e ao su-
gerir o que acontece com eÌes, à medida que o indivíduo se

âproxima do que ocoÌre em si mesmo.

Na teÌapia, o indivíduo recorda e compreende: "Mas eu
gostaud de puxaÌ o cabelo de minha iÌmá - e isso
náo me torna uma pessoa má",

O estudante que vâi maÌ em química compÌeende, à me-
dida que se aproxima de sua vivência "cmbora
meus pais dêem vaÌor ao fato de seÌ médido, eu
não dou; náo gosto de químicâ; náo gosto de lâzeÌ
o que é pÌeciso paÌa ser médico; não sou um fÌiì-
câssado por sentir isso".

O adulto reconhece que o compoÌtamento e os desejos
sexuais podem ser muito satisfãtórios e ler con-
seqüências permanentemente enriquecedoras, oLr

superficiais e temporárias e insatisÍãtóÌias-
Orienta-se poÌ sua experiéncia e esta nem
sempre coincide com as normas rocrais.

Considera â ârte â pâÌtir de uma nova peÌspectivâ de
vaÌor. Diz: "Este quadro me comove profunda-
menie e significa muilo para mim.

Acontece que é também uma âbstrâçáo, mas nào é por
isso que o valorizo".

Reconhece Iivrcmenle que um livro ou uma pes:!,r c'F
munistas têÌn atitudes e objctivos quc âccìtâ,
hnn,or.ro rtleiai e r:rlur'n. qun nru;rcrrr,r

Compreende que a" vezes senle â cooperaçáo como cipnr
frcâtivâ e valiosa para si, e que, em outrâs vezes,
queÌ estaÌ só e agiÌ só.

ValorizaÇão na Pessoa Madura

O processo de vaÌorização que paÌece se desenvoÌver
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nesfâ pessoa mais maduÌa é, sob alguns aspectos, muito pa,
recido ao do bebé; sob outÌos, muito diferente. É fluido. flexí-
vel, baseia-se neste momento específico e no grau em que
este momento é sentido como intensifrìcador e reaÌizador. Os
vâloÌes não são aceitos Ìigidamente, mas mudam continuâ-
mente. A pintuÌâ que no ano passado parecia signifrcâtiva,
parece agora sem interesse; a maneira de trabalhar com in-
divíduos que antes pareciâ boa, agora paÌece inadequâdâ; a
cÌença que pârecia verdadeìra é agora peÌcebida como apenas
parcialmente veÌdadeira ou taÌvez falsa.

Outra característicâ da maneira peÌa quaÌ estâ pessoa
valoriza a experiência é o fato de ser extremâmente diferen-
ciadâ, ou, como dizem os especialistâs em semântica, exten-
sional, Como o apÌenderâm as íuturas professoÌas, os pÌincí-
pios gerais náo são tâo úteis quanto as reações que peÌmitem
discriminaçâo sutìÌ. Uma delas disse: "Com este menino,
senti que devia seÌ muito fiÌme e, âparentemente, eÌe gostou
disso, e me senti bem com o que fi2. Mas na maior parte do
tempo não sou assim com âs outÌâs crianças". EÌa se apoiava
em sua experiência de relacionamento com cada cÌiança para
orientar o comportamento. Ao apresentar os exempÌos, já
mostrei como as reações do indivíduo sâo muito mais diferen-
ciadas do que o eram os sólidos e monoÌíticos valores introje-
tâdos.

Ainda sob outro aspecto â perspectiva madura do indi-
víduo se assemelha à do bebê. O centÌo de vaÌorização está de
novo firmemente estabeÌecido no íntimo da pessoa. É sua vi-
vência que proporciona â informação de valor ou o feedbach.
Isto nâo quer dizer que não esteja aberta â todas as provas
que possa obteÌ de outÌas fontes. Mas quer dizeÌ que estas
são aceitas pelo que sáo - 

pÌovâs exterioÌes - e não são táo
significativas quanto as suas Ìeações. Assìm, um amigo pode
dizer que um Ìivro novo é muito decepcionanle. Lê duas críti-
cas de.favoráveis do lir ro. Sua hipot".e provi.oria e que náo
vai gostaÌ do livro. Todaviâ, se ÌeÌ o Ìivro, sua vaÌoÌizâção irá
depender das reações nele provocadas e não do que os outros
Ìhe disseram.

Neste processo de vâÌorização existe tambén uma des-
cida ao imediatismo do que se sente, uma tentativâ pâra per,
ceber e escÌarecer todos os sentidos completos, Estou pen-
sando num paciente que, no fim dâ terapìa, quando intrigado
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com uma questáo, punha a cabeça entÌe as máos e dizia:
"Agora, o que á que estou sentindo? QueÌo chegaÌ perto.

Quero saber o que é". Então, ficava esperando seÌena e pâ-

cientemente, tentando ouvir a si mesmo, até que pudesse dis-
ceÌniÌ a quâlidâde exata dos sentimentos que estava vivendo
aomo outroo, tenla\a aproximar-se d* "i mesmo

O processo de aproximar-se do que ocoÌÌe no íntimo da
pessoa é muito mais complexo do que no bebê. Na pessoa ma-
durc, o proccs"o tem muilo malc alcâncê e campô polc no

momento atuaì da descoberta estão incluídos tÌaços de me-
móÌia de todas as apÌendizagens importaníes do passado

Este momento não só tem seu impacto sensoÌiaÌ imediato,
mas tem um sentido que pÌovém de expeÌièncias semelhan-
tes no pâssado. Contém em si não só o novo, como o veÌho
PoÌtanto, quando descubro urna pintuÌa ou uma pessoai

minha expeÌiênciâ contém em si aprendizagens que acumulei
de encontÌos passados com pintuÌas ou pessoas, bem como o

novo impacto deste encontro específico, Da mesma forma, o

momento da experiênciâ contém, paÌa o aduÌto mâduro, hipt
teses a respeito das conseqúências. "Agorâ sinto que gostariâ
de um terceiÌo copo, mas o que aprendi no passado é que
posso me arependeÌ amanhá." "Não é agrâdáveÌ exprimiÌ
fÌancamente meus sentimentos negativos com ÌeÌação a essa

pessoa, mas a vìvênciâ passada mostÌa que numa reÌação
contínua isso pode seÌ saluíâr." O passado e o futuÌo estão
presentes neste momento e entrâm na valorização.

Penso que nâ pessoa de que estou faÌando (e também
aqui vemos uma semeÌhança com o bebê) o critéÌio do pro-
cesso de vâloÌizaçâo está no gÌau em que o objeto da expe-
riencra realiza o indiriduo. Faz dele uma pescoa mai" rì..r.
mâis compÌeta, mais integÌâlmente desenvoÌvida? Isto pode
soaÌ como um critério egoísta ou anti-socìaÌ, mâs nào é o que
ocoÌÌe, pois as reÌaçoes profundas e proveitosas com outros
são sentìdâs como foÌmas de auto'realização.

Também como o bebê, o adulto psicoÌogicamente ma-
duÌo âcÌedita na sabedoria de seu organìsmo e é câpaz de
utiÌizá-Ìa; o que o distingue é que é capâz de fazê-Ìo com co-
nhecimento. Compreende que é possíveÌ confiar totaÌmente
em si mesmo, que suas intuições e sentimentos podem ser
mâis razoáveis que suâ mente! que como uma pessoa com-
pletâ pode ser mais sensivel e correta do que apenas com os
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seus pensâmentos. PoÌ isso, náo tem medo de dizer - "Sinto
que est{ì experiência (ou esta coisa, ou estâ orientação) é boa.
Mâis taÌde, pÌovavelmente sabetei porque sinto que é boa."
Confia em suâ totâÌidade.

A partir do que eu disse, deve ter ficado claro que este
processo valorizador do indivíduo maduro não é fácil nem
simpÌes. O processo é compÌexo, as escoÌhas fÌeqüentemente
muito desorientadorâs e difíceis, e nào existe uma gaÌantia
de que â escoÌha feita ÌeaÌmente permita a Ìeâlização do in-
divíduo. Mas como este dispõe dos dados existentes e está
abeÌto às suas vivências, é possíveÌ corÌigir os eÌTos. Se uma
Ìinha escolhida de açáo náo permite a ampÌiaçáo do indivi-
duo, isto será percebido e ele pode fazer um ajustamento ou
uma revìsão. O indivíduo se desenvoÌve com um máximo de
inteÌcâmbio de Êedóocà, e, portanto, como a bússola giÌoscó-
pica de um navio, pode coÌÌigiÌ continuamente o seu trajeto,
a fim dê ce lornâr cada vez mâis !, que e

Algumas PrapasiÇaes Beferentes aa
Processo de Va!aizaÇãa

Vou acentuar o sentido do que disse com a afiÌïnâçáo
de tÌês pÌoposiçóes que contêm os elementos essenciais deste
ponto de vista. Ainda que nâo seja possíveÌ pÌânejar provas
empíÌicas pâra cadâ proposìçào compÌeta, até certo ponto
ciìda uma deJas pode ser compÌovada atÌavés de métodos
científicos. Tarnbém afirmaria que, emboÌa as proposiçôes
seguintes sejâm apresentâdas com Íìrmeza a fim de lhes dar
clareza, na verdade, apresento-as como hipóteses cÌaramente
provisórias.
1. No íntimo do ser humano eriste umã base organísmica de

um pro' psso orAonìzqdo d? ualottzoço,'-
A hipótese é que esta bâse seja aÌguma coisa que o ser

humano compârtiÌha com o Ìesto do mundo ânimado. Faz
parlê do funciondmento do procccso vital de todo oÌganismo
sâudavel. È â capacidâde para rêceber a informaçáo ìe ,Qad-
òocÀ que contìnuamente permite, ao oÌganismo, ajustar seu
comportamento e suas reaçoes, â fim de atingiÌ a máximâ
ampliaçào possível de si mesmo.
2. Este processo de ualorìzação no ser hum.ano é eficìente para

atingir a. sua amplid.ção, na medida ?m que o indiuíduo
estó, aberto as uiuêncíds que ocorrem em seu íntimo,
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Tentei dar dois exernplos de indivíduos que estáo pró-
ximos de suas vivênciâs: o bebê que ainda náo aprendeu â

negar, ern sua consciência, os pÌocessos çlue ocorrem em seu

íntimo; a pessoa psicologicamente mâdura que reaprendeu as
vantagens deste estado aberto.
3. IJma forma de ajudar o índiLríduo a aproÍímar-se da aber-

tura pard a viuência é utílizar uma relaçao em que é apre-
ciado como uma pessad em si, em que ss descobertas que

ocorrem em seu íntimo sã,o compreenclidas e aualíad.as em'
paticamente, e na quctl tem a líberdade de uíuenciar seus

sentimentos e os d,e outros, sem que, ao fazê-lo, seia amea-

çado.
Evidentemente, esta proposição provém da expeÌiência

terapêutica. É uma rápida ahÌmaçáo das qualidades essen-
ciais na relaçáo terapêutica. Já existem alguns estudos empí_
Ìicos, dos quais é um bom exemplo o de BARRETT_LENNARD,
que confirmam esta afirmaçáo.

Prcpasiçoes Referentes aos Resultadas da
Processa de Valori zaÇao

Chego agora ao ponto principaÌ de qualqueÌ teoria de
valores ou valorização. Quais sáo suas conseqüências? Gosta-
Ìia de entrar neste novo terreno apresentando grosseira-
mente duas proposições sobre as qualidades do comporta-
mento que provêm desse pÌocesso de vaÌoÌizaçáo. DaÌei de-
pois alguns depoimentos tiÌados de minha experiência de te-
Ìapeuta. e que confiÌmam estâs pÌoposições.
4. Nas pessoas que estdo camínhando para uma maior aber-

turd de su.J uíuência, eÍiste um pontc, organísmico comum
de orientações de ualor.

5. Estas orientaçóes comuns de ualor sã.o de tal típo que acen-
tuam o d.esenvoluímento do ìndiuíduo, bem como o de ou-
tros de sua comuníd,õde, e contríbuem para a sobreL)il)ência
e a euolução d.e sua espécie.

Um fato extÌâordinário de minha vivência é que, na
terapia em que os indivíduos sáo vaÌorizados, em que existe
maioÌ liberdade de sentir e ser, âpaÌentemente suÌgem aÌ-
gìrmas orientâçoes de valor. Não sáo orientações caóticas,
mas, ao contráÌio, âpÌesentam uma surpÌeendente homoge-
neidade. Esta homogeneidade não depende da personaÌidade

DE PESSOA PARÀ PE$SOÂ 27



do terapeuta, pois vi estas tendências apaÌeceÌem em clientes
de teÌapeutâs com personalidade extremamente diferentes.
Esta homogeneidade nào paÌece seÌ causâda por influências
cuÌtuÌais, pois errcontrei testemunhos destas orientaçôes em
cuÌtuÌâs muito divergentes, - por exempÌo, as dos Estados
Unidos, Holanda, FÌânçâ e Japáo. Gosto de pensâÌ que esta
homogeneidade de orientações de vâìor se deve ao fâto de que
pertencemos todos à mesma espécie - que exatamente como
um bebê humano tende. individuaÌmente. a escoÌheÌ uma
dieta semeìhante à escolhida poÌ outros bebês humanos,
assim também um cliente na teÌâpiâ tende, individualmente,
a escoÌheÌ orientações de valoÌ semelhântes às escolhidâs poÌ
outtos. Como uma espécie, pode haver determinados eÌemen-
tos da vivência que tendem a permitir o desenvoÌvimento íÌÌ-
timo e que seriam escolhidos poÌ todos os indivíduos, desde
que estivessem Ìealmente livres para escoÌher,

Vou apÌesentar algumas destas orientações de valoÌ,
como as vejo em meus clientes, à medida que caminham para
o crescimento pessoaÌ e a maturidade,

Tendem a afastar-se dâs âparências. A ostentação, a de-
fesa e a manutençáo de aparência tendem a ter
um vaÌoÌ negativo.

Tendem a afastar-se de "deveres". O sentimento obses-
sivo de "Eu devia fazer ou seÌ isto ou aquilo" tem
valoÌ negativo. O paciente afastâ-se do que ,.de-

via ser", nâo importa quem tenha estabelecido
aquele imperativo.

Tendem a deixar de satisfazer às expectâtivas dos ou-
tros. Agradar os outros, como um objetivo em si, é
um vaÌor negativo.

Ser verdadeiro é um vaÌor positivo. O cliente tende a
pÌocurar seÌ eÌe mesmo, com seus sentimentos
reais, sendo o que é, Esta parece ser uma pÌefe-
Ìência muito profundâ.

A auto-orientação é um valor positivo. O cliente des-
cobÌe um orguÌho e uma confiançâ cada vez
maiores ao fazer suas escolhas. oÌientando â sua
vida.

O eu e sentimentos pessoais passam a teÌ vaÌoÌ positivo.
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A partir de um ponto em que se vè com desprezo
e desespeÌo, o cliente chegâ â se vaÌoÌizaÌ e a
constderâr valiosas suas reaçoe<

Estar num processo é vaÌoÌizado positivamente. A padir
do desejo de um objetivo fixo, os clientes passam
â pÌeferiÌ a estimulâção de estar nurn processo,
em que nascem Potencialidades.

TaÌvez mais do que tudo, o cÌiente passa a valorizar uma
abeÌtura de todâs as suas expeÌiências inteÌnas e

exteÌnas, EstaÌ aberto e sensíveÌ a suas Ìeações e

sentimentos íntimos, a Ìeações e sentimentos de

outÌos, e às realidades do mundo objetivo - é

uma orientaçâo que pÌefeÌe claramente. Esta
aberturâ torna-se o recuÌso mais valorizado do

Paciente.
A sensibilidade aos outros e a aceitâçáo dos outros é um

vâlor posilivo. O cìipnte passâ a âprecrar os ou-
tros pelo que sáo, como passou a se apreciaÌ pelo
que é.

Finâlmente, reÌâções profundas sâo vaÌoÌes positivos.
Atingir umâ Ìelação fechâda, íntima, real e to'
taÌmente comunicativa com outÌa pessoa paÌece
satisfazeÌ uma profunda necessidade de câda in-
divíduo, e é extÌemâmente valorizado

Estes são, poÌtândo, alguns dos caminhos preferidos
que observei em individuos a caminho da maturidade da per-
sonaìidade. Apesar de ter ceÌteza de que essa Ìista é inade-
quada e talvez, até certo ponto, incoÌreta, paÌa mim contém
possibiÌidades estimulantes. Tentarei explicar porquê.

ConsideÌo significativo que, se os indivíduos são apÌe-
ciados corno pessoas, os vâloÌes que escolhem náo se espa-
lham na escala completa de possibiÌidades. Nesse cÌima de
liberdade, náo vejo que uma pessoâ passe a valoÌizar a men-
tira, o assassinato, o Ìoubo, enquânto outra valoÌiza a vida de
auto-sacrìfício e outra só vaÌoriza o dinheiÌo. Em vez disso,
parece haver um fio prolundo e subjaccnle de homogenei.
dade. Ouso acreditar que, quândo o ser humâno flca inte-
riormente Ìivre paÌa escolheÌ o que queÌ que vaÌorize profun-
damente, tende a vaÌoÌizaÌ os objetos, experiências e objeti-
vos que permitam sua sobÌevivência, seu crescimento e seu
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desenvolvimento, bem como a sobrevivência e desenvolvi-
mento de outÌas pessoas. A minha hipótese é que é caracte-
rístico do oÌganismo humano preferir estes objetivos de reali-
zação e socialização, quando se expôe a um cÌima que favo-
rece o cÌescimento,

IIm corolário do que eu disse é q]ue, em qualquer aj.l-
tura, dado um clima de respeito e liberdade em que é valori-
zado como uma pessoa, o indivíduo maduro tenAerá a esco-
Ìher e a pÌeferir estas mesmas orientações de valor. Esta é
umâ hipótese extremâmente significativa que poderia ser
comprovada. Significa que, embora o indivíduo de que estou
fâlando pudesse náo teÌ um sistema coeÌente ou meamo está-
vel de valores pensados, o processo de valorizaçáo em seu ín-
timo o ÌevaÌia a orientaçóes de valor, que seriàm constantes
em váÌiâs cuÌtuÌâs e em várias épocas.

Outra conseqúência que vejo é que os indivíduos que
apÌesentam o processo de valorização fluido que tentei des_
creveÌ, cujas oÌientaçóes de valor são geralmente as que
enumerei, seriam extÌemamente eflcientes no processo cbr-
rente de evolução humana. Para que a espécie humanâ so-
breviva neste globo, o ser humano precisa tornar-se mais
pÌontamente adaptativo a novos problemas e situaçôes, deve
ser capaz de escoÌher, entre situações novas e compÌexas, o
qÌre é vâÌioso para o desenvoÌvimento e sobrevivência e. se
precisar fazer essas escoÌhas, deve ser exato em sua aprecia-
ção da realidade. Penso que a pessoâ psicoÌogica-erri" -a-dura, como a descrevi, tem as qualidades que fàriam com que
vaÌorizasse as experiéncias mâis favoráveis à sobrevivência e
ao aperfeiçoâmento da espécie humana. Seria um paÌtici-
pânte e guia vaÌioso no processo da evolução humana.

FinaÌmeÌìte, parece que voltamos à questão da univer_
salidade dos ralores, mas por um câminho diferenre. Em vez
de valorps universais la fora , ou um sistema universal de
vâldr imposto poÌ aÌgum grupo - fiÌósofos, governântes ou
sacerdotes - temos a possìbilidade de orientaçôes humanas e
univeÌsais de valor que surgem da experiência do oÌganìsmo
humano. Os testemunhos dâ terapia mostÌam que tanto os
valores pessoais como os sociais surgem e são vivenciados
como nâtuÌais quando o indivíduo se aproxima de seu pro-
cesso organísmico de valorizaçâo. Sugere-se que, embora o
homem contemporâneo náo confie rnais na religiáo, na ciên-
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cia ou na fiÌosofia, e nem em sistema algum de crenças para
lhe dor seus valoÌes, pode descobrir em si mesmo um funda-
mento organísmico de valorização que, se pudeÌ aprender no-
vamente â encontrar, seÌá uma forma organizada, adaptativa
e social de enfrentaÌ as desconcertantes questões de vâloÌ
que todos enfrentamos.

Besumo

Tentei âpresentaÌ algumas observaçoes, a partiÌ da
expeÌiência em psicoteÌapìa, que são impodânte6 parâ a
busca de um fundamento satisfatóÌio para descobrir os valo-
Ìes.

Descrevi o bebê quando este entÌa diÌetamente em in-
terâçáo vaìorizadora com o seu nundo, apreciando ou rejei-
tando suas experiências, na medidâ em que têm sentido pâra
sua reaÌizaçáo, utilizando toda a sabedoÌia de seu pequeno,
mas complexo organismo,

Disse que, aparentemente, perdemos estâ capacidade
de vaÌorizaçáo direta, e passamos a nos comportâr segundo
formas e valores que nos trarào aprovação, afeição e conside-
raçao socìais. Para comprar o amor. rênuncramos ao processo
de vaÌorização. Como o centro de nossas vidas está agora em
oulros. ficamos amedronlados e in"eguros. e precisamos nos
âpegâr rigidamente aos vaìores que intÌojetamos.

Mas se a vida ou a terapiâ nos propoÌcionam condições
favoráveis para continuar nosso crescimento psicoÌógico,
pÌosseguimos numa espécie de espiraÌ, desenvolvendo urna
perspectiva de vaÌores que tem paÌte da forma direta e da
fluidez do bebê, mas que é muito mais ica. Em nossas tÌan-
sâçoes com â experiência somos novamente o centÌo e a fonte
de valorização, preferimos as experiêneias que, a Ìongo prazo,
sáo enÌiquecedoÌas; utiÌizâmos toda a riqueza de nossa
âprendizagem e funcionamento cognitivos, mas, âo mesmo
tempo. confiamos na sabedoria de nosso organismo,

Indiquei que estas observâções levam a aÌgumas afir-
mâçóes fundamentais. O homem tem em seu íntimo uma
base organísmica de valorizaçâo. Na medida em que pode
estaÌ livremente em contato com este processo de vaÌoriza-
ção, comportar-se-á de maneiras que peÌmitâm sua reaÌiza-
ção. Conhecemos até aìgumas das condições que possibilitam
que entÌe em contato com o seu pÌôcesso de vivôncia.
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Na terapìa, essa aberturâ paÌa a vivèncja conduz â
orientâções de valor que parecem ser comuns aos indivíduos
e taÌvez até â difeÌentes cuÌturas. PaÌa dìzer a mesma coisâ
em termos mais antigos, os indivíduos que assim estão em
contato com a suâ vivência passam a valorizar algumas
orientaçòes poÌexemplo,sinceridâde,independência,dire-
ção pessoâÌ, autoconhecimento, sensibilidade sociaÌ, respon-
sabiÌidade de social e reÌações interpessoais de amor.

Concluí que se tornou possÍvel um novo tipo de univer-
saÌismo emergente de orientações de vaÌor quando os indivi
duos se orientam para a maluridade psicoìógica ou, rnais pre-
cisamente, tendem a abriÌ-se paÌa suas vivências, Esse fun-
dâmento de valor parece provocaÌ a ampÌiação do eu e dos
outros, e estimulaÌ o pÌocesso evolutivo positivo.

Da Minha Vida

BÁÂÂy SIEyENS

'Se a cornpreerdesse a bebe rina.le nassa pteocupàçaa cam
valaíes Cama alguém pode nàa seber do que gosla e

da que nàa gosla o que lhe laz ben e a qtle the laz
Í.a!2'

Ao Ìer isso, Ìembrei que, quando eu era jovem, meus
âmigos me disserâÌn nìuitas vezes: 'Vocè c que tenì sorte.
Sempre sabe o que queÌ". Eu achava que uma pessoa devia
estar maÌuca para não saber,

Aos qtlarenta anos eu estava perpÌexa e confusa por
que não conseguia saber o que queÌia. Em minhas palavras,
tinha ficado maÌuca.

Quando tenlei âchâr Lrma saída, tomei simuÌtanea-
mente dois caminhos: uma busca inlerioÌ do que eslava er-
rado e uma busca exterioÌ de âlguma coisa em que acredilâÌ,
e que me corÌigiria. A busca exterìor foi uma decepção.
Nunca encontrei aÌguma coisa que pudesse aceitar integral-
mente. A busca jnteÌior foì compensadoÌa, e foi aí que des-
cobrì que não precisâvâ acrediíar em coisa aÌguma. Tudo de
que eu precisavâ eslâvâ exâlâménte dentro de mim. O exte-
rioÌ só foj útìÌ ao me âjudâr a enlÌâÌ em contato com o que
eslâva no íntimo. Mas quando entrei novamente em contato
com â minha vaÌorizaçâo inteÌioÌ, foi teriveÌmente difícil
confiaÌ neÌa, porque ern pontos importantes iâ contÌa o que
loda gente dizia. Quanto mais a empÌego, mais conho neÌâ e
quando estou ÌeâÌmente pÌóxima de outras pessoas \.eÌifico
que seus "expìoradoÌes" pessoais (a minha expressão parâ o
que CARL RoCERS denominava "vaÌoÌizâção oÌgâÌÌisÌÌìicâ")
concordam com os meus. A difeÌença entÌe a visão exteÌior e

a interior aparece assim:
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Quando meu frÌho estava na escola superior foi detido
por guiâr uma baratinha Modelo A com um número erces-
sivo de passageiros, alguns no estribo; foi rnultado em 27 dó"
Ìares. Isto doeu. Desde os nove anos trabalhara muito. Na
escola superioÌ tinha uma boÌsa de estudos mas, fora isso,
mântinha-se com vários empregos e aìnda me ajudava, pois
eu estava doente, de cama há vários anos. Para ele, 27 dóÌa-
res eÌam mais que três dias de trabaÌho. EÌâ difíciÌ pagar a
multa, mas não foi isto que o magoou. Conhecia â lei e sabia
que a tinha transgredido. Aceitava a Ìesponsabiìidade peÌo
que aconteceÌâ.

Mas na delegacia lhe disserâm que eÌa iÌÌesponsável.
Isso realmente o parâlisou. Fizeram com que se sentisse moü
e isso náo é bom. Sentiu-se tambén ofendido e injustiçado, e

isto deixou-o muito Ìessentido. Ao mesmo tempo estava con-
fuso, o que provavelmente é pior do que quaÌquer outra coisa-
Vários anos depois, quando fazia curso de pós-gÌaduação em
outro Estâdo, dois policiais bateÌam à nossa porta pedindo
dinheiro para uma exibiçâo de fogos de artifícìos na festa de

Quatro de Julho. EÌe efetivamente gostavâ dos fogos e lhes
deu 5 dólaÌes, emboÌa também nâo tivéssemos muito di-
nheiro na ocasiáo. Depois de os policiâis terern ido emboÌa,
disse: "Ainda odeio policiais. Sinto isso quando os vejo".

Em minha maneiÌa de ver, eÌe não era irresponsável.
Estava Ìevando os outÌos moços por dois quaÌteirões, de um
pensionato pâra o campo de atletismo, numa áÌea de pouco
ou nenhum tÌânsito rápido. Estava atento aos jovens no es-
tribo e sabia também que eÌes estâvâm atentos e tinÌìâm câ-
pacidade paÌa tomar contâ de si. Tornou-s€ responsável. Para
mim, não é sinaÌ de responsabilidade guiar a sessenta milhas
por hora, se esse é o limite de veÌocidade, mas aÌguns trechos
da estrada sáo peÌigosos para essa veìocidade, ou as condi-
ções atmosféÌicâs a toÌnam arriscada. Uma pessoa que faz
isso segue exclusivamente a Ìei, em vez de usar sua observa-

çáo e sua consciôncia; quando ocoÌre um desastÌe fica certa
de que "nâo teve cuÌpa". A cuÌpa foi da estÌada Ìrrim ou do
tempo. Parece-me que sou responsáveÌ quando sou capaz de
ÌespondeÌ por tudo ao meu redor, e isso é o contrário dos
Eichmanns - "nada fizeram de mal" poÌque o que fizerâm
estâva de acordo com as ordens Ìecebidas.

Quando estive no hospitaÌ poÌ um mês, cinco dias de-
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pois de saiÌ precisei ir ao médico, cujo consuÌtório ficava
numa clínica particuÌar. Enquanto esperava para vêlo, per-
cebi que estâva escoÌregando da cadeira e que a única Ìlra-
neira de me manteÌ nela eÌa segurar com foÌça nos braços,
Eu não sabia quanto tempo consegÌriÌia aguentar, e obseÌvei
que estava ficando tonta. Levântei-me e fui até â escriva-
ninha, onde tive de me incÌinar sobre um balcão alto e agar-
rei com os dêdos na mârgem oposta para náo escorregar para
o chão. Disse a uma das enfeÌmeiras que precisava me deitar.
Ela me peÌguntou: "Quem é o 6eu médico?" "A senhora tem
hora marcada?" "Quâl é o seu número na clínica?" O que
essaÊ coisas tinham a veÌ com uma pessoa doente q&€ preci-
st:tax deitar-se? Isto devia estar evidente, ainda que eu náo o
tivesse dito. A enfermeira nâo era uma pessoa fria, nem má,
nem, de modo geral, grosseira, Tornara-se uma pessoa.res-
ponsável" que aegue as regÌas, e sua "Ìesponsabilidade" se
Ìigava ao seu "emprego", tal como este era definido peÌa ad-
ministÌaçáo, não à necessidade imediata de outro ser hu-
mano. Como Eichmann.

Meu sofrimento na cÌínica é tão coÌrente em noasa so-
ciedade, que acho que íão existe alg!ém que nâo tenha pas-
sado por algo semelhante - talvez centenas de vezes - além
de todas as outras que ouvimos contâr, como a criança que foi
trâzidâ paÌa a delegacia poÌque tinha sido mordida por urna
cascaveÌ e hcou lá sentada, enquanto os guaÌdâs tentavam
descobrir onde era a sua casa, paÌâ sâbeÌ qual o hospitaÌ para
onde leváìa. Todo mundo tem consciência de tais fatos, mas
ninguém fâz nada a respeito. Isso realmente pode deixar uma
pessoa apavoÌada.

Às vezes o mesmo tipo de coisa só leva a um absurdo.
DuÌante a gueria, no sul da Califórnia, minha filha quis
fazer um curso de ilustraçáo de produção de aviões. O encaÌ-
regado disse que nâo podedâ aceitá-la porque não teria de-
zoito anos quando terminasse o curso, Era do regulamento,
Fui falar com ele, e, de fato, era uma boâ pe6soa, mas não
arredou pé, mesmo quando eu disse: "Veja. Aqui está uma
moça que é ótima em desenho e adoÌa aviões. Veio de uma
zona de gìreÌra e quer fazer alguma coisa que não Ìhe paÌeçâ
fútil. É exatamente o que vocês precisâm, entâo, poÌ que não
admiti-lâ?" E ele: Eu nâo poderia fazer isso! Teria de passar
sobre diveÌsos câdáveres." Pensei nos coÌpos depositados nâs
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trincheiras de HonoÌulu e nos coÌpos npodrccendo nos navios
em Pearl Hârbor. porque não havi:ì tempo para fazer alguma
coisa com eles. Neste contexto, sua respostâ Íiri demais para
mim. Eu Ìhe disse: "Numa guella, que é que tem aÌguns
moÌtos a mais?" E isso também íbi cÌemais para eÌe. E â âd-
mitiu.

Quando o meu marido estava enca[egado do serviÇo
pediátrico de um hospitaì em Nova York, na dócada de vinte,
hâvia Ìá um bebê em quem nenhum dos médicos tinha
achado coisa aÌguma, embora todos concordâssêm que estava
morrendo. Meu marido fâlou em partjcuÌaÌ com uma jovem
enferrneira que amâva bebôs. Fez com que juÌasse segredo
antes de lhe dizer o que queria que ela hzesse. O teÌrível
segÌedo eÌa: "Cuide desse bebê como se fosse seu. SìmpÌes-
mente dê todo o seu amoÌ". Naquele tempo, "amor" era Lrma
toÌice até pâÌa os psicólogos; para médicos e enfermeiras,
ainda hoje parece algo que não se deve ter por um paciente.
O bebê sobreviveu. Todos os médicos concordaram nisso. Mas
se meu marìdo tivesse dito aos outÌos médicos como isso
aconteceu, teria deixado de ser médico (de confiança) e teria
se toÌnado um místico (que não merece confÌança). Mesmo
que alguns de seus coÌegas tivessem concoÌdado com eÌe. não
teriam ousado falar a seu favoÌ poÌque também perderiam a
sua posiçâo. O amor não era "científico", porque não podia
seÌ medido. Por isso, deixaríamos o bebê moüer?

Dois cientistâs muito conhecidos me contaramr sepa-
radamente, coisas que observaÌâm acerca da vida, de seu co,
nhecimento e, quândo se despediÌam, disseÌâm palâvrâs
idênticas: "Nâo diga a ninguém que eu disse isso!"

Um psicóÌogo disse uma coisâ na escola e outÌa em
casa. Quando Ìhe âpontaÌâm a discordância. decÌarou:
"Aquela eÌâ a minha opiniáo profissionaì (nâ êscoÌa). Esta a
minha oprniáo pessoal Se psqüi?o/r,"rl,.o qucr dizêr "mentp
divididâ qupm nào íì e: Náo admirc que quendo pergunra_
Ìâm a WILLIAM MENNINGER quantos sofÌiam dé doenças
emocionais. tenha respondido: "Todo" nos.

Nunca fui médico, cientistâ ou pÌofessor, mas continuo
a sentir â Ìuta entre agir de âcordo com a minha autoÌidade e
aceilâr a auloridade exlêÌior. quando náo est:r de acordo com
â minhâ. emboÌa agorâ eu sabia pcrfêitampnte qual e a âulo-
ridâde que valorizo. Dói profundamente ouviÌ ãizer que sou
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inesponsável - como se uma faca entÌasse e giÌasse em meu
peito. Por isso, sei mais ou menos como os especialistas
devem sentiÌ-se e porque náo faÌam mais do que o fazem.
Quando faço e digo o que toda gente diz e faz, ninguém me
chama de irÌesponsáveÌ. Mas, nesse momento, sou iÌÌespon-
sável.

Sou incoerente, náo congÌuente (às vezes chamada de
hipócÌita) se Ìeclamo da corrupçâo e fraudes na políticâ, no
goveÌno, nos negócios, na polícia, quândo eu mesma fâço e
digo, às custas de minha integridade. aquilo quê me dará re-
compensas de sorrisos, amizade, âceitaçáo, posição, uma boa
câsa e todas as outÌas coisas consideradas como nossos obje-
tivos bons e âdequados. O maÌ náo está no que eu aceitei,
mâs âquiÌo a que renunciei, que sou eu, a minha âutoÌidâde
baseada ern meu conhecimento. Mesmo em condições reÌati
vamente boas, este processo começa tào cedo em nossas vidas,
que nâo posso culpaÌ ninguém, nem a mim, poÌ ter fÌcâdo
confusa, mas, quem quer que tenhâ me Ìevado ao que che-
guei, sou e& a únicâ pessoa que pode me tirâÌ daí. Sem dú-
vida outÌos podem ajudar - e ajudaÌam - permitindo que
eu pense o que penso, escoÌha o que escolho, e sinta o que
sinto. Mâs ainda assim, e& é que tenho de estar disposta â
deixar isto aparecer em mim e se transformar no fundâmento
de minhas ações. Isto pode ser Ìidiculamente dificiÌ e ame-
drontador. Pode referir-se a âlguma coisa que paÌece náo ter
a menor importância quando vistâ do exteÌioÌ, mas a cena
inteÌioÌ é totalmente diferente.

Meu maÌido, como produto do tempo em que viveu e de
sua profissáo, desprezava o "misticismo". Esse era o mesmo
homem que tinha cuÌado um bebê deixando-o a cargo de uma
enfermeira cârinhosa, Seus sentimentos de aversão aos mes-
tÌes indus e às "vestes ocÌes" - dos quais não tinha qualquer
experiência direta - era tão forte, que quando ALDouS
HUXLEY, que ele admirava, âderiu âos vedantistas! meu ma-
Ìido disse amargamente: "Continue com eÌes, pequeno yoga".
Fiquei contagiada por seu hoÌÌor- Quando, depoìs de um ano
no continente com meus fiÌhos. iniciei a busca de meus valo-
res, fui ao templo Vedanta, em HoÌlywood para descobÌir poÌ
mim mesma o que eu pensava dos mestres indus que usam
vestes ocres. Isto é verdade e, todaviâ, â maneira de afÌrmálo
é enganadora. Exprime uma cÌareza que não existia na oca,
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siâo. Uma forma mais correta de dizeÌ isso seria: "Eu não
sabia o que estâvâ fazendo mas sabia que precisava fazê-lo"

- a sabedoria do organismo (nos termos de CARL ROGERS),
âo fazer suas coÌreções. Assisti ao cuÌto com a sensaçâo de
que formigas subiarn peÌas minhas costas. Sentia que devia
ter ficado louca para estaÌ âli, porque não conhecia ninguém
que pudesse nào me repÌovar. AÌguma coìsa me fez ficaÌ e
náo fugir. Depois, embora por muitos anos tenha sido uma
devota do culto de não dar as mãos, procurei o mestre indu e
aperlei sua mao. Náo sabia porque: era uma coisa que eu
tinha de fâzer. Ao oìhar para ele, senti-me de repente muito
trêmuÌa e minha voz desafÌnou quando disse, com um senti,
mento pÌofundo e autènticot "Obrigâda!" Senti-me uma tola
por causa do tremor e da emoçâo, mâs isso não teve impor-
tância para o mestre: nele, nada mudou. Sua aceitaçâo de
minha pessoâ era a mesmâ que antes, durante e depois. Eu
náo sabia a Ìâzáo para agr.âdeceÌlhe, até que compÌeendi
que eu S,osrouo deìe. Ele era azÍónfjco. O fato deÌe ser autên-
tico, e não faÌso, tinha me ajudado a rompeÌ com o que me
bÌoqueava e isso foi umâ taÌ batalha dentro de mim, que
senti como se exorcisasse o demônio. como se me libertasse de
uma camisâ de força. Mas de aÌgum modo saí. Tenho a cer,
teza de que existem mestres faÌsos assim como existem faÌsos
em tudo o mais - ministros, advogados, médicos, professo-
res, cientistas - maseste não eraj e nunca mâis pude ter de
novo aqueÌe teÌrível bìoqueio contra todo um gÌupo - mes-
tÌes indus. Esse foì o meu único encontÌo face-a-face com este
mestre, e qìrase que a minha vivência totâl dele. Uma vez,
aìmocei com um mpslre recêm-chêgsdo da lndia - um jovem
muito sincero que era também muito nervoso, De outro. ouvi
uma confeÌéncia de uma hoÌa e flquei olhando para o reÌógio.
Desde então, não fui mais capaz de pensar em "mestÌes in-
dus" como aÌguma coisa, mâs somente em mestres indivi-
duais, e disto eu gosto, porque é ÌeâÌ. Ainda não conheci aÌ-
guém que se ajuslasse a uma câtegoria ou que fosse cpeacs a
categoÌiâ em que é coÌocado. Alguns eram piores, aÌguns me-
lhores, mas â categorìa eÌâ enganadoÌa.

Ao mesmo tempo, úòri-me para o "misticismo." Não o
aceitavâ, mas também nâo o eÌiminava. Estava livre pâÌâ
expìorálo, ou nâo, mas sabia que não podeÌiâ dizer coisa al-
guma sobÌe e1e enquànto não o tivesse explorâdo - até que
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rÌì pudesse falara partiÌ de minha experiência e saber do que
r'u cstava falândo- Isto parece fazer patte do expÌoÌadoÌ in-
trínseco - descobdr o seÌr caminho, o que quer que quaÌquer
outÌâ pessoa dìga ou pense. Age a pâÌtiÌ de infonnaçâo que
lenr, mas provisoriamente - pÌonto a mudaÌ quândo outÌas
infoÌmações chegârem. Por mais irracionaÌ que pâÌeça à
rninha mente râcional, é mdis científlco - ÌeÌativamente à
rÌìinha vida. ExpÌora, descobre, verìfica, está sempre abeÌto à
reavaìiação e à aprendizagem peÌmanente. Nâo fica atuÌdìdo
ou irritado com os erros: frca interessado pelo que acontece,
aprende, circula. Não é "fÌiamenle científico", assim como
niìo o são aÌguns cientistas que conquistaÌam o prêmio NobeÌ

poÌ exempÌo, LINUS PAULÌNG e ALBERT SZENr-GYoRcY
que são teÌnos, humânos, entusiásticosi náo se levam dema_
-rirdëmcnte ã -erio ê -áo mu iro vr\os.

Bastâ observar um bebê saudável ou uma criança pe-
quenâ, sempre experimentando e expÌorando e se diveÌtindo,
paÌa sabeÌ o que redescobÌi em mim.

Quando eu era pequenai uma das coisâs que me intÌi-
gavâm era que, quando eu via aÌgo tlue queria expeÌimentaÌ,
e experimentava, às vezes os grandes diziam que eu era inte-
ligente e às vezes que era boba. Um pouco mais taÌde, com
pessoas lorâ da famíÌia que nâo gostavâm de mim como
nÌinha família. às vezes erâ "bÌilhante" e às vezes "tola". A
pÌincípio, nào pude compreender quaÌ era a dilerença.
Quando me pÌopunhâ fazer as cojsas, pareciâm iguais. Gra_
dativamente apÌendi que "inteljgente" ou "bobâ" não depen-
dìa do que me pârecia quando eu fazia as coisas mas do seu
reszllado. Isso me intrigava, porque o resuÌtâdo erâ aÌguma
coisa que eu não conhecia até depois de ter feito. Fazia âs
coisas parra ue," o que aconteciâ, Então, como eu poderia ser
"inteÌigente" quando as coisas saíam de um jeito e "boba"
quando saíam de outro?Eü erâ a mesmâ dos dois.jeitos - eÌâ
0 que me pâÌecia.

Mais larde apÌendi, princìpaÌmente na escoÌa, a vaÌd--
ÌizaÌ o "lÌiunfo" e â escondeÌ o "fracasso". a fim de não ser
reprcendida ou ridicuÌarizada. Nâo foi assim que comecei,
quando os alois eram inteÌ.essantes e o fiâcasso erâ, às vezes,
mais estimuÌante que o triunio, pois pÌopunha mais probÌe-
mâs. Quândo minha mente passou a escondeÌ o fracasso
moslÌando-me espeÌta - não peÌcebi mais os probÌemas.
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(ìuando CAIÌì, Iìo(ìllÌs escÌe\.c sobre os vlìÌoÌos "intro-
letados de outros individuos' nìrs "considcÌ.ado-s peÌâ pcssorì
como seus", ÌeÍère-s.r iì rÌm conÍ1ito jnìportante, que:ìs vezes
sc torniì uÌÌì sangrento clmpo dc bat.alha. Cometi o erro habi-
luâl d(, pensrìr qÌre tucÌo o quc passava pelâ nìinha cabeçâ erâ
eLr. \{e'snro quancÌo tirrha 56 rnos e tinhr oscÌarecido muitas
dcssas coisas. liquei numâ doÌorosa c(rnÍusão duÌante unrâ
scnìanrL por caus:r dt: uma questilo de dìnheìro. NIeu pescoço
endLr|cceu atì-iis. e â crìbeça doíLì jnsuportâ\rlÌnente poÌque
nela haviLr duas ìdóias opostas ìutLrndo, c cu não podia deci,
diI po| ncnhuma. Estâvrì ttìo cansada cle Ìutar que Ììão me
intt'r'cssLìra saber tirrI lâdo ganhàrta, contanto qLÌe terÌìli,
nasse rr maìcÌita bataÌha ]las quaìquer dos lados que esco-
lhcsse, eu mc scnti.Ì culpada. li\e entao um sonho que. eÌn
.Lra Ìinguageur. me disse que nenhuma d.rs icÌarias conflitan-
1es sobrc'dìnheiÌo cra nìinh:1. N:r vcrdade. era uma bâtâlhâ
cnlre meu pri. que nLrnca csqueciâ de uma divida, fìrsse deÌe
ou clc outl'o. c mcu ti0, que nunciì se lembriìva dela-c a menos
que lbsse lembrado e. nìesmo entáo. isso lhe pârecìa seÌÌì im-
Ìrort:ìnciN. Mr?rl(r opiniao sobre dinheiro não erà qualquer de,
ìas. 0 que r'r pensava dr: dinheìro lig:ivâ-se lr este c:ìso partj
culNr. rÌue tinhrÌ aìguns írÌtoros cslrLìnhos. PâÌecia Ìne làntás-
tico quc crì tìvesse nìc cxaÌlrido dìlrante LlÌ.Ììiì semiìna numâ
brtrÌÌha quc. na verdrìde. so rraviìva entre dois homens com
qrÌeÌÌÌ (ìLl pâssara nluito pouco tcmpo nos ilÌtimos vjnte ânos,
sendo quc os dois estavam ÌÌn)rtos.

(ìuiÌndo C.\tiÌ- R(i(tFtRs fala de 'premiar" umâ pessoa, e
trânsnrite o sentìmcnto de que "estâ pcssoa tem vaÌor", tenho
Ìeceio qlÌe isso seja maÌ interpretado, como uma espécie de
eìogio. como dar um gr.ande \'âÌor (seletivo, comparativor su-
peÌioÌ ) :Ì urna pessoa. Para mim, não quer dizeÌ isso, mas
aÌgunra coisa rnujto mais dilícil de descÌever, aÌgumâ coisa
que náo é elogio, não é {ìcusação e, âo mesmo tempo, nâo é
neutÌo, nem simpÌes e nem de meio-teÌmo, PaÌâ mim.
apÌoxima-se da iguald.rde que aprendi de Herbert Talehaf-
tewa. um Hopi que, em casar na Reserva, era umâ espécie de
juiz Ìocaì. Ele trabaÌhava como c:ìrpinteiro numa constÌuçáo
enì que eu estava coÌno gerente. Cab, o proprietário e chefe,
eÌi1 um honÌem pretencioso de Boston, que se sentia superioÌ
:1 â)í1os, diminuiâ-os a ponto de pertuÌbar a mâioria das pes-
soâs sujeitas â eÌc, e que depois precìsavam recuperar-se. LIm
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dia vi este homem oÌhar e falar com o Hopi dessa maneira.
Cab era um hornem pequeno e o Hopi era muito aÌto e tron-
cudo, mas ainda assim Cab conseguia olhar do alto para o

Hopi. Vi o Hopi olhar para Cab l^o diretamezte que fez com
que Câb descesse a seu níveÌ - precisamente, e nem um
pouco mais abaixo - de maneira que pareciâm ser duas pes-

soas em igÌrâldade de condiçóes. Fiquei tão impressionadâ
com isto que admiÌei o Hopi como se ele fosse uma espécie de
deus. O Hopi voltou-se parâ mim com aqueÌa mesma foÌte
ìguald.nde em seu oÌhar, e senti-me er"8'&ida até estaÌmos no
mesmo pÌano. Através deÌe fiquei sabendo que todos os ho-
mens são iguais, contanto que os consideremos assim.

Essa ígualdade ê o "prêmio" e o que "o vâloÌ desta pes-
soa" dizem para mim náo excepcional, embora ao mesmo
tempo única, mas ìguaÌ a mim que também náo sou excep-
cìonal e apesaÌ disso tenho vaÌor e sou únicâ. "Pâra mim você
é significativa cômo umâ pessoa para outra". "Você é interes-
sante paÌa mim como sou inteÌessante para mim mesma,"
Todas as diferenças físicas, sexo, roupâ, linguâgem, idade,
educâçáo, família - todas desapâÌecem na medida em que,
emboÌa estejâm presentes, não têm impoÌtância. Estamos em
comunicaçáo direta com a pessoa - de uma pessoa para
outrâ.

Na ocasião do incidente com o Hopi, meu trabalho
como gerente estava em parte suspenso, porque eu estâva co-
zinhando três vezes por dia paÌa uma dúzia de Hopis que
trabalhavam na construção. A cozinheira, umâ índia Tewa
tinhâ queimâdo muito a mâo e não podia usá-la duÌante dez
dias. Eu esperava que meus prâtos tivessem agradado os Ho-
pis, mâs náo sabia se isso tinha acontecido. Um diâ, Herbert
TaÌehaftewa, o juiz Ìocal da casa, me disse trânqüilamentel
"Os homens dizem que você está fazendo o meÌhoÌ que pode".
Fiquei sentida- PaÌecia-me que deviam achaÌ que a minha
comida não estava muito boa. Mas depois compreendi que o
que os homens disseram era a pura verdade, e que o seu Ìe-
conhecimento disso era para mim mais beÌo que um eÌogio.
Eles mc conheciam intpriurmpnt". E náu e essa a maneira
que todos nós desejamos ser conhecidos, poÌ maioÌes que
sejam os bloqueios e as barreiÌas que possamos constÌuìr
contra isso?

Cheguei também a conhecê-Ìos inteÌioÌmente, de pes-
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soiì pârâ p(issoâ. e quinzo rìrì0s rÌì.ìjs trrrdf,. âindâ que tro
Lluemos iìponrs alguns Ì.ecâdos. quândo sei dc âÌgunra coisl
que Iìrj lìem orÌ ÌÌÌâl em suas vìdas. sinto isso DÌ.oíìlnd;ÌnríÌì1e
tsm 1,irr. -j,lr j,J,, ,,.r'd.,,1, ,..,r, i.nt, n,tlli. .r;r.rtj,,, 1,.,,:, ,. "-t,i,r,, , j,,Ì . t,,n(. ô ,,, .

tempo. oÌÌì Íìnçào de tocÌíìs n(js de tocÌr a espócìe humana.
Estíru m.ìis próxima rgor.a rìesses llopi. a quem nuo vqo hri
quinzc.ìnos. do quc de muitâs pcssoas que (jstio agoÌ.a perto
dc mirn c rle classiÍìcararn. coÌocrnd(!mc cnì "conìDrrrtì;ìr.n,
rn. ' ,rrH,r, ,.r. , rì. i ri, . r l6 u n.. rl itttt\,1.t.rt,Itt,,t,,,..t,,tl,.
Eu nrìo h{)sitrrirÌ r!ÌÌì contnr quâisquoÌ de mcus probÌonìlrs. dc
quâÌqucr 1ipo. n esscs Hopi. porqucj rìpenas os aceìtar.ì.rrn, nao
tentâriaÌÌì nle iìconscÌhâr, e sur acoitâqrio scriLì uÌnâ Íormâ.ìc
paÌticjprçaìo, scrn levar ern conla lls djíêr.eÌÌç.ìs

11á um rno. no dia cle,{no \ovo. cu estivc convcrsanrlo
com unì Navrìio quo ÌÌìe disse: "FeÌiz Ano NoIo,. Ì,ereuntfi_
lhe se ele achavrr que o An(r Novo sr:rìa bom pata eL: ou se
seriiÌ coÌÌìo e minh.r vicla e ;ìcresronÌei: Acho out: s;to inÍ.in,
,l:rr, r. ,,.ln,ru r.. .,nr.,,,i,-,1,i.:..- rllLrn i."t,,.rlceu
penso: 'lgor-a. fin.ìÌmente. cstá Ìudo bcnì, Lj entrìo nrír
está" (loncordou. b:rÌançando a crìbeça. c clisst: apenas ,,Íì
como nós . IÌavia uma iìceitâqrìo l(ÍâÌ de quc a vida orr a
nìesmâ parâ nós dois. efiì))oì.â eu nuncâ tíÌìhrL passaclr fìrmc,
nunctr tenha sido pres:r como cle. e nuncâ ttnhiì sido foÌçacÌâ
â mr) subnìotcÌ ir ìnrposìçro dr orür? cÌìÌturrr rcnro eìt:. Que
isto é v(Ìdade. sci âo ouvir urra mulher.ÍhìaI dur.anre ciezrs
setc horas, cnì tÌôs dirìs. sobr-c a suâ r,ida. A virla díiÌn Íi,i r,tn
,rrL r.rrto Lli, ri..ìr i, ,tÌrJrrô., mrrhrr u,r rlo N,rrJiu f rr nr,,.

nìrrrl', I'oL,r,. . ,tlL,.ê rudn ,1. -.;rrr,t., . d,,. F rjr ,,-curl no
Old Mastcrs, um iiìtc coÌn unìâ tÌipuÌâçáo de vìnte o ojto ho_
mcns, e tudo o que isso inìpÌica. (ìuNnto maìs oLÌvia, nì:ìis eu
sabìa quí'naìo tìnha har'ìdo diferença cntre:r vitìa cÌo Príncipe
e a do lbble. 1-) intimo era o mcsmo.

^. O "eìenrcnto romum dc qÌle Cnt , Itoctjtis faìâ sigÌÌi
fica para mim aquìÌo qur: cncontrei eÌÌì todos nós. scm err(!
çaìo. As vezes ar nitidanìente a coÌrente principaÌ rÌa vicìa rLL
pesso:r. eÌnhora coÌÌentes menores n conÍìlndaÌÌì. OÌìtrus v(j
zes, síj srìÌgiLÌ poÌ.pouco leÌnpo nurÌrr pessoiì. quanrìo. subnte_
tid.ì à tensão ou à tÌanqiiilidade, peldeu ls hlr:r.eiras. lsto cr.a
um enigma para mim: quem eriì n pessoa? Os oulros.Ìiziânì
que a pcssoâ.r./ aquiìo que era niÌ nriìior prìÌ.te clo icÌÌìpo. (,
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isso me confundia porque pârecia râzoávcÌ c, contudo - o
,luê a pe:sod "rr. rÌAurnas !c7os. na \uâ êrpre-.io erc qur.c
nrajs do que eu poderia suportiìÌ, o toÌmeÌÌto do homenì quc
conhece a sua incapacidade paÌâ seÌ aquiÌo que sâbia que
eÌa. As vezes esse sâber eÌa traÌìqúiÌo e iiágiÌ, e tão tÌisle.

Qual é a pessoa? Um di.r uma mulher Ìne contou que
estava num jogo de Ìugby acenando iì bandeiroÌa e apìau
dìndo, quando de repente a Ìnão rìLre segurava a bandeiroÌa
caiu em seu coÌo, e, apesaÌ de toda a muÌtidáo aÌvoÌoçada Ero

redor ela peÌÌsou: "PoÌ quc estou lãzendo isto? Há quinze
|rnos que não tenho pra.ãel nisso". O que era reaÌ os quinze
llnos oLÌ o momento?

O conhecimento do que é re.ìÌ na outra pessoa 
- seu

dcsejo desesperado dc não ferir, de ser carinhosa, responsá-
veÌ, constÌutjva íou criativa), identiÍicàr-se com os outros -pârece-mc expÌicaÌ poÌque unìa pessoa às vezes Íica aliada a
outÌa e contra todas as razòes e Ììão necessârianìente por bom
scnso. UÌnâ muÌher "ìgnoÌante" e lrÌuito simpÌes, que tinh.ì
LodiÌs as Ìazões para odiar o maÌido, disse-me coÌn ÌágÌiÌÌìas
nos olhos, implorando-me com todo o seu ser pâra que cu
soubesse: "Ele quer seÌ bírlÌf'. Freqüentemente as miìes co-
ÌÌhecem isto nos iiÌhos e os deÍèndenÌ - emhora náo delèn-
dam o seu comportanìento - quando são dcstÌutivos.

Ansiar por alguma coisa é vâlorizá la. Sei que este an-
sejo "ó bom" em todos n(is. NjnguónÌ é dcjxado de lòr.a. Soube
disso num nobre ingÌês. Soube cìisso num homem que assâl-
tou Lim caÌÌìinhão, cmbeberlou um índio e atiÌou o do cami
nÌìáo em nÌovimento, atingiu um brÌÌro e matou,o, âÌreben
tou o radiador e cÌìtão diÌigiu o canìinhâo até o motoÌ pegaÌ
lirgo e cìe parar na cadeia, enquanto quâtro crianças peque-
niìs estavam s(js em casa, poÌquc a Ìnáe estava no hospjtaÌ
para teÌ o quinto lìÌho. TiÌci o da cadeia pâra que pudesse
cuiri.ìr da famíÌiâ e eìe fcz com que eu lì)sse despedida do
cÌnpÌego. Eu também vizt isso em meu marido, qrre se malírlr
em 1945. Antes de seu suicídio, vivì sabendo que eÌe poderìa
me nìatar, e matar Dosso liÌho. embora nos:ìmâsse, c que
poderiâ 1èrir seriamente outras pessoas que de Ìnaneir:ì al-
guma queÌia íêrir. Pareceu-me que o suicídio poderia parecer
paÌ'a ele a única maneiÌa de náo mais lerir iìs pessoiìs) parar
de iàzer o que não desejava fazer.

Sei que existe esse eleÌÌÌento comuÌÌì. Eu o desejci du
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rante toda a mjnha vida, e sempre me disseram que eÌa im-
possÍvel. Mas em dezemÌiÌo de 1941 conheci o fato de vjver
com esse eleÌnento, e como é bom quando todos respondem
em {unçâo de sua humanidade. sem contamìnação de lodos os
vâÌores IàÌsos com que vivemos. {As únicas exceçòes foram
dois homens muito neuróticos e aÌgÌÌns veÌhos débeis mentais
que náo sabiam o quc se passava.) No Havai, na semana se-
gtlinte ao ataque jâponês a PearÌ Harbor, os militares espe-
Ìavam que o ôxito do ataque fosse seguido pela invasão:
acÌeditavam que quando os âviões japoneses voltassem para
seus porta-aviões, oulros navios vjrjam coÌn tÌopâs. Sabíâmos
que estávâmos Ìiquidados, que não tínhâmos com que lutar, e
havia boatos de que os militiÌres teÌjam djto que uns 2.000
homens poderiam tomar a ilha. O lugar onde eu vivia hcava
na áreâ de vinte miÌhas eÌn que se esperava a invasão. Não
esperávamos sobreviver a ela.

Foram cancelados todos os compromissos de qualqueÌ
tipo. As rotinas foram aboÌidas lão repentinamcnte que,
quando naqueÌa segunda-feira abrj a porta e vi Ìitros de leite
nos degrâus. excÌamei: "O leite!" - espantada de que aÌguma
coisa pudesse seÌ como era antes,

Por roda prrtf' .m quê eu prssâ\a. âs pc:soas Japo-
neses, chineses, havaianos, poÌtugueses, Àao1e (bÌancos)
paÌ.eciam andar inâdvertidamentc com haÌos na cabeçâ.
"Você não gostaÌiâ disto?" (como se dissesse: "Tenho demais")
"Náo posso fazer alguma coisa poÌ você?". A pergunta deÌi-
câda, com reaÌ intençào, mâs ao mesmo tempo sem insistên-
cia.

Pârâ mim. é difícil contìnuâr â escrever ìsto. As lá,
grimas toÌdam minhâ visáo, poÌ mais que eu as enxugue. So-
luço, e isso me íãz tremer tanto que nào posso usar muito
bem a máquina de escrever. Sintot "De que âdianta? Como
será possível transmitir isso?".

AÌgumas pessoas sâíram com os filhos, coìhendo nozes
da AustráÌia. A ninguém importavâ de quem eram as terÌas
onde cÌesciâm, ou quem as comia,

Num pequeno âÌmazém japonês, onde o Sr. Yoshimoto
e eu tínhamos discutido tudo, desde a dificuÌdade de obter
bom café no Japão até questòes inteÌnacionais, o SÌ. Yoshi-
moto ergueu os olhos quando eu cheguei e disse: "Acho que
agora a senhora e o Sr. Lindbergh não podem faÌâÌ". Rimos
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juntos. Os outros japoneses no aÌmâzém riraÌì aÍaveÌmente
conosco. â não ser um homem que entÌou logo atÌás de miÌÌÌ
Ilsíava gìrando nos dedos os cordòes dos sapatos que estavaÌÌì
numa caixa. num bâlcão. O Sr. Yoshimoto peÌguntou a eìe,

com â intuiçáo que erâ rápidâ em todos nós nâquelzì ocâsião:
"Seu filho?".

"Mim não sabe." dìsse o outro homem. "Ele Ìevou va_

ìisc, ir PearÌ Harbor". Continuou a girar os coÌdões dos sapa'
tos no dedo.

Ficamos todos quietos - não "demonstÌando rcspeito"
ou "tentando sentir peÌo outro". Nunca vjÌ'a esse homem an-
tes. Só sabia que ele queria dizeÌ que depojs do pÌimeiro ata-
que, quândo, peÌo rádìo, todos os trabâlhadoÌes civis tiflham
sido convocados pârâ iÌ imediatamente parâ PearÌ Flarbor.
seu filho fora. Tínhanos ouvido dizer que as sentinelas na
entÌadâ não tinbam ouvido o apelo e quando os homens, Ììui-
tos deles japoneses, vieÌâm avançando râpidamente paÌâ a
ontÌadâ. os sentineÌas tinham atìrad{J. Houve também um
segundo ataque.

Mas o que este homem sÍrnlia â respeito do ÍiÌho todos
nós sentíamos e conhecíamos. Isso nào pode seÌ descÌito. Mas
como é que você podeÌia sentir? Era um conhecimento nosso,
rìo ficâr âli imóvejs em coÌnpleto siÌêncio. Até o meu fiÌho de
seis anos ficou quieto.

A rápjda transição que oc{)rreu então, dc nosso Ìiso ao
rr',s.,' silËneio. cconlccÌi] lodu ', lenìpo âo rêreirm,,j uns a',:
(rutros, em toclâ paÌte. Muita coisa era engÌâçada, muita
coisâ era trjstc. Um briÌho de liso num oÌho acompanhava
um sjnal Ììo oÌho ou nâ posturâ corporaì de outrem, ou de
rcpente se interrompia nesse cncontro. Umâ mão se Ìevan-
tava e tocava aìguém, sem sâbeÌ porquè, e aÌguma coisa eÌa
compartilhada.

Uma mãe começava a râÌh:rÌ com o fiÌho e então pen-
sava: ii{ìue importância tem isso?".

Uma mâe erâ meiga com um filho. com umiì ternura
diferente e dolorosa. e observava então o medo nos olhos d:r
criança; com uma transição rápida, ficava íirme, oll rizì, e os
olhos do fiÌbo se desanuviavam.

Duranle toda âquela semana náo conhccj aìguém que
íìngisse não ter medo, a não seÌ para as crianças- Havia sol
dados armados em vários pontos, atrris de alguns sacos de
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rìÌ.ir qÌrc n:ìo ìdnì nrrìito âcinìir d€ seus Lornozelos nun(a
rìta os.iocÌhos. Isso parccia simbolizâr o grâu de nossa pÌotc
çrìo. Scnti:rrrros que náro a tinhdmos. QuaÌìdo ouviarÌx)s um
rvìào. er-a quase certo que fosse japonês. P:rrecia-rner quc cu
nrc sentjri:ì leliz num igÌu n0 Alasca, contanto qrìe €'stivesse
Ìongc da guerra.

E contudo, iìo Ìnesmr) tempo, cxjstia tod:ì est:ì r'Ìda que
eu sermprc desej:rr.r - o bcÌo seÌìtìÌnento rlas pcssoas cnr ì.oda
paÌte. a prìrticipaç:ìo, o conhccìÌìcnto, a sensibiliclacÌe. rr es-
pontaneidade Ìivrc c náo posscssiviL das coisas ou dc orìtÌâs

Não fìquei no lado de IlonoluÌu todu.rqueÌa scmana.
por isso nào scì coÌnír era lii, mas um oficiLrl do corpo de enge-
nheiros do exéÌcito me contou quc durantc aqueliì sern:ìniì os
coÌÌÌeÌciantes, de toda partt'. abriÌ.l1Ìì slLiìs Ìr1as aos miììtaÌcs
pàr:ì que lomiìssenì o que precisasscm. com uÌn sent,iÌÌlerÌto
de Ìetìì rìfâbiÌidiìdc. senì Íuzer as cr)ntiìs "Ti cntlìo. na
segundâ-leirâ. uma seÌÌlaniì depois. qLrando ìcaboLì o Ìììedo
ìmediato...' Seus Ìábios estavdÌì àpertrdos e disse coÌn tris-
teza pclo que sc perdeÌrL. e umiÌ poììtd do arna|gur':r: 'conreç:1,
ram :r mandar as contiì-s -, com pr(Ìços dc 1cÌnpo dc g!ìrrra".
Do nosso Ìado d.r iìh:r. cluasc todà gente estrìvâ dizendo qu(,
nâo tjÌÌhr tido Ìnedo ds nìcsnÌrs pessols que.
.Ìrìtes. tinhanì ÌÌe dilo qu1'oslavNm tc).Ìì\'oìnìente rìrìleclron

A ièlicidadc ocorÌeu qLllrndo cstii!NÌÌìos àssrìstiìdos.
miÌs nilo eÌil up(,nas oll mcsmo necessrrìânìeìlte o íÌìto d{ ('s-
ÌaÌÌÌìo-s iìssustiìdos. As pessrriLs podt'm íazeI as coislìs nrais
chocântes quando assustadâs. Miìs (ispcÌlivlìÌÌìos ser externli
nados a qu:ìlqueÌ momcnto. e só iì.Lvia âqueìe nìoment.í) paÌrì
vivcr. l'oì o que lizr:mos.

P:r&'ce me que é issr) .lLrr C.\Rl, R(xìt,rRS Íiìz quârìdo
está com os cÌientes e já é tenÌpo de todos o lãzermos.
Damos tântiì iìteÌìçaìo ao aarli,r'tvenros, tão louca atcnçlìo ao
qüdn.lí) viremos.

II

A ií)a faì vivLla sab a arìentaÇàa.la teligiaa da dêncta, da Í1..Q

lidade e da e.anamÊ: t'aj vivi.la até sob a aìenla.:ào )n

cerla dd arte au ílo pÊzer:o únt..ô expc.lìente nunca ten

lada lat a de viter tn.tenctanalmente sab a ÒnenlaÇào da
adè .[)F

menas desla forma, l'as essa vi.la fat tnvolunlára lqla
que os homens vtaír a qoe a dvan Íazen.la :je arr.pen
dian. e senttatr) ufit ttrisletìos() rcmor::o

JO,ai ARTEOA Y G/,ssÈr'

Ser ou nt-io ser. Em meu começo, essa não erâ unìa
quest:ìo. IIoje. toÌnou'se rrma questão toìa. Mas no inleÌvalo.
íìquei tiro conÍìsa quanto Olhe Antcs de PuÌar e Àqucìc Que
Hesit:ì está PcrdicÌo.

No ronìeço, tâ.] claÌo. Mesmo quando tinha de mc ren-
der à força superioÌ-e lãzeÌ o que niro está de âcordo com a
vida, e que inclui â ,?lard vida, islo eÌa leito clâranÌente só

na ociìsiiìo, até que eu cr(ìscesse e nrinha vidâ josse minha
(luando isso iìcontecesse.

"Pedra que roÌa Ììão junta müsÍ]o", diziam.
"(ìueÌn queÌ Ììusgo? OÌhe uÌna lÌtâ de neve." PaÌ'a

mìm. há muito qrÌe sabeÌ e apÌendeÌ.
"Você deve LeÌ uma ciìrreiÌâ", diziam.
"Não qüer.r uma caÌreiÌa", disse, "Quero uma carÌelrì".

Eu sentia o mundo à minha liente e sabia que, para ÌniÌìi
Lrmc lìnhc r.lir mc Írria ÌJerdrr muila (.,i'r.

Quando eu errr jovenÌ, o remorso ern o contráio do que
OttTEoA viu Ì.emorso peìas vezes em quc desperdìcei a

I)t: Thc tIúl.rn Thc,ne.
Torchlrook.. 196Ì, p. 61.

d, Jo-r úkrr' 4 ' (.^..1 \,,.. Yu.h. lti,,r,,.
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v'd.Ì Í:Ìzendo o que os outÌros queriam que eu fizesse _ taga_
ÌeÌando com pessoas tagaÌelas sobre a tagaÌ.elice de out;âs
11 .-ua. Quando eu lazic r"su, eco.dcra úm mâu pojru nr
L,uca. pênqà\a trij(emenlê: "Nco Ienho nâda corn j-_o...

As vezes, eu gostava mâis de me sentar e ouvir uma
veÌhâ sem dentes ou aÌgum bêbado faÌaÌem ala vida que Ìeva-
vam, poÌque era o que eLr queria saber, e quase ninguém me
contaÌia. isso. Mas quando me viam assim, diziam-que era
"mau". As__vezes me pârecia que tudo o quó era "boÁ', parã
mim, era "mau,'paÌa os oÌhos e as mentes dos outros. Eu
lazìa alguma coisa me sentindo tão pura, e aí me diziam que
e.a repugnante. E finaÌmente eu também pâssava de uma
linha para outrâ - o Ìótulo ,,mau,, eÌa âgo;a coÌado no que
eÌa bom.

Depois. quando fiz o contÌário, conheci o remoÌso
quando me esquecia e fazia o que sentia que eÌa bom. pen_
sava que aquiÌo que sentia como bom eÌa mau. e eu nào devjâ
ter leito o que fiz. Era na veÌdade um remoÌso misterioso_ É o
que as pessoas intituÌam ,,ficar madura',. Era isso que eu
pensavâ, quando o Outro Eu tomou contâ e apagou ã ,rzizr
que sou €&,

Uma mulher num trem, que atÌâvessava o AÌizona às
duas horas da madrugada, me disse suspiÌando: ,'É terríveÌ
quando você descobre que todos são doeÁtes. você tâmbém é
doente. Nessa aÌtura, a geÌaçáo mâis jovem já está também
assim e suas veias se romperam e você não pode mais fazer
nada." "A senhora sabe, dona Stevens.,, ilisse outra mulher
referìndo-se zangada a si mesma, ,'é possível depurar tanto a
mente que a Éíente passa a acreditar em mentiras!,,

Mas osjovêns.jâ dpsviadoc para a- mentiras. ou para
o interior delas . atribucm a angústiâ dos velhos como nds a
outros pÌobÌemas: somos deformadas porque somos vìúvas. ou
poÌque nossos maridos foram decepcionantes (se uma expli_
caçâo não servir, é preciso encontrar outrâ) mas s&os vidas
nunca seÌão âssim. (Uma geração após outra afÌ.ma silencio_
sdmente ìolo. ou sussurra. ou grila com muiia scgurança.,

Mas agora. existc o comeco dê mudança. Aìguma" p.s.
soâs nao espêrâm aÌé chegar âos quârenta anos. Uma mulher
com lrtn(a ê poucoì anos es(rpvc: Bem. a vidâ adulta pareae
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ser a distribuiçáo do esterco acumulado na infânciâ E pre-

ciso seÌ foÌte para fazer isso." E outra, dez anos mais nova,
iliz: "Estou começando a ver como engano os outÌos. Ainda
náo peÌcebo muito bem como os outros me enganam." 'iMeu
fiÌho. ainda com vinte e poucos ânos, prestou atençâo a um
fiÌme de psicologia infantiÌ duÌaÌte aÌgum tempo, e depois re-

soÌveu invertêlo. Quando fez isso, as vozes dos "grand€s" pa-

rêciâm vir ao contráÌio. mas o choro da cÌiança, de certa
forma, parecia vir para díantei pensei: E se â criança começa

â faÌaÌ paÌa diante e Ìevamos vinte anos ensinando a ela a
falar ao contrário?".

"Odeio minha mãe."
"Não. você não odeia. Você oma sua máe "

No pÌimeiro ano. aQ perguntas come(aram a pjpocar

em minha cabeç4. Eu fazia as perguntâs e me diziam: "Você
está atÌapalhando a cÌasse". No começo, náo compreendi a

palavra "atrapalhando", mas depois de repetida muitas ve-
ze6, famiÌiaÌizei-me com ela. AdoÌo as peÌguntas que atrapa-
tham a classe; poÌ isso, no segundo ano, pensava a meu Ìes_

peito: "Gosto de atrapalhar â cÌasse". E entáo faço perguntas
pdrd attapal]nü â clâsse, quando no começo eu só queria co-

nhecer as coisas.

Minha vida vai bem. Nâo penso muito neÌa, mas
quando se pÌecisa de alguma coisa, ou se desejâ aÌguma
coisa, dou uú jeito. "Você é uma geÌente marâvilhosa!" Uma'
duas. tÌês vezes, ano após ano, e entáo achei que precíso ad-
mínìsttar para set .uma boa administÌadora, e surpÌeendi-me
ao veÌificaÌ como ae torÌìaÌa dificil fazer o que antes erâ tão
fácil.

"Você preciso pensar antes."
"Mâs deu certo."
"Podia n do ter dado.". E me explicam todas as coisas

terÌíveis quepoderiom ter acontecido e me dizem que pÌeciso
veÌ todas as possibilidades e não me arriscar como me ar'
risco. E entáo, quando mudei a minha vida numa coisa que
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tross(, forÌtrolrìr toü a(lnìiììistrí1r\. r'Ìn \1,7 dr aÌÌìrì coisrì qür,
rr(,i1(,. só qurrnd(' ÌÌìe descuìdo ó qrÌc vivo s0b a or.iIni.ìlçuo de
vidrr. i' rìrpois tenho |cnrolso.

Cad.r rrrz nrris mc parecìa qut: mìn hu virlrr sc consurÌiir
:ro íazer scnrpre. enì prìmeir{) Ìugar, o qur: I)tìl.j(tlsA\:A íu
/t t. ' tt ttt,, ,t.t, "to f:r,-r er:, r, l' crrd,, :,,, ., I tÍ, ,, Èr,,.r;',, ir .,.
sobì âsseÌÌÌ; o tcÌÌlpo er iì cnorgia constante|ìentc clintjnuitlln.
de mancira que tu nìr exâuria tentando (,xccLtl|ìr o qu{,iiÌrhtì
de soÌ Ieito. dci ÌÌìâDeiÌiì que sobrassc um 20arrr dc tt,rrrP0
pârâ r) que eu qLrcria í.rzer.

lìts ,.. 1 .ì'rr.r,, i,i rnru,,rli.rì, ,,i ,,rr ,i I,r
gundo ìugares llram desliados compÌctrÌìentc. A nìltllìor
no trcm de Ar-izona disse: ''Agora, uma criarrça ncrn podo cor.-
rer c scntir o vcnto. lì inÌciÌo. terìì qur lcÌ ìssO nunr Ìir'r.ot
dcpois. nunca sabe'.

"Sìnr, qucrìdo, dtlxrìs de aÌÌ umar â cozinha... '
Scmpre dqrois. depois, depois,"(ìLrando eu ÌÌì(j aposcÌl

taÌ"1 para tì vìda, pâra vi\'er. paÌa o que cantd cÌlì rnirÌr no
comcço c depois sc deslirz num laÌnento. O I)ous lhe pague Ììo
íìturo ridicuÌarìz:rdo, c iìceilo como signilicativo aqui na
tcÌra.

'Nrrnra p,d, rr,'- \'\' , ,,;../1,r''

(]uando frrmm inuncjadas.ìs eurtro Ljber.clacles, ntroputl' rn" onrL/jrjr.rn:.r ,,'m ,,1:,. por,1r,,. ,.rr rr lr.r ,,,Ì .,.1.,. li
horJad,.. . por nr,r- lj\r'ê,,.,,. qu,,t,;,,,,. p,.5-ôâ In.n-rj:,.,1r,..u üF\"a mc --nli, p,rr rÈ-l:r- /,/r,, mf, -Hnlr. lr!rc Lrt,(.(lrde
err alguÌÌÌa coìsiì que eu me lembrava de tcÌ tido. Não sabia,om,,:r perdolr i nHnr collru rH|up.rr-,:r. euhndu{au tj,lJ!r
.r,Lri' .Õnr ,,: nê--,,ttrs. p,dind,, eiuJ;r dr,,iJm: N,,t Lrrll_
nÌcnte...." 'A vida é assim." 'É :rssim com todo o muncÌo.,.''\,rrl rem dp rceirar r.-,,. Uu 'A ÌÌHnopflrr,r i ..,.rÌ.1,r1. utI
perírdo diÍíciÌ' . 1A mcnopâusa chcgou doie:rnos rìt,pois c nLur
provocou quaìquer pedurbâçào. )

Não podia acredjtaÌ. QuaÌ cÌa (r sentìdo cìc viver se a
vida era só isso? Uma bomba atômica scria urr Íìnal fiììz

eu mesma pÌecisâva colocáj.ì 3li. Precisavâ conquistar a li-
berdade, de maneiÌa que pudesse dar Ìiberdade. Ao
conquislá-la. eu a coloco no Ììundo, da mesrna forma que ao

dála. l'iquci muito feÌiz quando descobÌi isso. FlÌ.ì bem diíè-
rente da regra "você não pode ganhar perdendo" Âo conquis
tar a liberdade descobÌi que a vidâ tem aÌguns PÌincipios e

quei quando vivo de acordo com eles, há somenle linìiíes quc
üão interÍêÌem comjgo. E náo são se/Ìlidos como Ìimites,
âssiÌì conìo nào âcho liÌniíe no fato de teÌ só um nariz Minha
peÌe tambénì me limita. 

^cho 
conlortávcÌ eslâÌ dentro deÌ4.

I)entÌo desla ljbcrdade é toÌo Pensar em "âpÌender"
ética. A éticâ me peÌcorre com o sângue. sem que eu pense

neÌa. O rlue denomjnamos ética apen:ìs / unìa parte diì
humanidadc, que eniste como uÌÌÌa Ìespostâ ÌivÌe à vida e a
todo o viver. Como posso querer ferir você quando sinto que

vocô ar eu. e eu sou você? Conìo posso agradeeeÌ o que você me

deu, quando sou você? Existc rrpenas feìicidade no 1ãto dc dâr
qLrc ê lomh.'n rFi êìrer l'clicidrd. -"m rê.pon.rbilidjrd' "u
oUrig.,q,',,. E ' fclrrrda.l" do r'aPrr J r-rrm. 'rn rnci. c n rrrm
sem Lrnìâ dileÌença - a existência do eu não pÌeiudicado poÌ
pequenas noçóes da mente. Não posso fil:er com que eu
existâ. assinì como não fazer conÌ quc o meu coraçâo blta: s(-)

posso elinìin:Ìr o que me impede dc existiÌ. Quando Íaço isso.

estou apÌendendo a seÌ Ììvre.

Deiirhando pelo que eu desejava rÌa vida, pelo que eu
precisava do mundo, parecia haver apenas uma coisa a {nzer:
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Aprender a ser Livre*

CÁÊI R FOGEBS

Gostari.r de descrever um tipo de expeÌiência que ob-
.' "rei. e da qucl pcrlicrp.r. E uma cxppripn, rd que vr rep*-
l ida com muitas vâÌiaçóes, em muitos individuos, com mui-
lirs expÌessocs exterioÌes dileÌentes, mas aparentemente com
uma essência comum. E uma cxperiência a que deì vários
nonres. à medida que t,entei pensaÌ neÌa - lornaÌ se uma
lxrssoa, Ìiberdade de seÌ, coragem de ser, aprender iì seÌ livre;
todaviâ, a expeÌiôncia tcÌn iìÌgÌ) mais amplo e mais prolundo
rlue quaÌquer de seus rótulos. E bem possível que as paìavras
que enÌprego com relèrência a eìa dêem um sentido equívoco.
As rcÍ1exòes e ìdéias que apresento, baseadas nessa cxperiên-
cia, podem ser crrôncas ou parciâÌmente errôneas. Mas a ex'
l)ciriênciâ ei/slc. E um fènômeno profundamentc arrebatâdor
;', ' 

r, ' t odos os 'lu" ,, ,,h.er\ :r r, r m ou \ l\.rit m.

^ 
Expenênaa de Apreridat a ser Livte

A experìència a que estou me referindo é um pÌocesso
()rì um aspecto central de psicoteÌapja. É a experiência de se

lornâr uma Ìiessoa Ìnais aütônoma, nrais espontânea e mais
confiantc. É a expeÌiênciâ da liberdade c1e seÌ qu€m se é.

Na relaç,ìo com o teÌâpeuta Ìeal e terei de faÌar
rnais sobrc as qualidades destâ Ìelação o cÌiente gÌadati_
\,,F.nt. fir-rir p:ìrJ um no!o trpo d, c,mprcens 'o. u'r rc(1F

nhercìmento iniciàÌ de que. num ce o sentido, ele se escoÌhe.
( ìt'ralmenle náo se trata de uma explosão repentinâ de com
pra,ensão ó um movimento às cegas, ambivâÌentc. confuso
l hesitante num no!'o teÌÌjtório. O cliente comcçiì iì conl

Dt Crt1flü1 rnd Cr.ntirÌh orgaDizâdo p,)r Frrhcr d: Wil\on ai,2 rs,/ì/
Ì 9lj:l de Nlc(ìì rw IliÌÌ. Inc. Coh â âul.o.i?rcão de ;!lc(ìr..N I IiÌl Book (lo
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t)r1\'rì(l( r 'Niìr) srììr r)l)ribud{) a Í,r apcn.rs ü crirìçri(r do oLLLros.
rÌi,,1(liì(ll, pr)r sLrrs oxp(irlll.i!rìs. nìodcìado por suâs (ixig(-in-
ors. N,ro sínì obrigrrr|r a s('r unrjì \'itjnìâ de lirrçrrs dcsr:onhc
r'irlrrs i rn minr nrlsmo. Sou câdr vcz rìcno-c rrm.r clirrtLrlrr das
irì1ÌLrarìcirÌs cnr mìm. quc Íìrncionrrnr altlm rÌc mL'u iììciìn(c. no
rÌorÌìinro do ìnconscieÌìt(,. Sou.rrda vcz nìNis o arqrìitoto Llo
nìinì rÌì(,sÌÌìo. Sou livÌc purâ que|eI r'r:srrrÌher. ('onì lì lccilLì
(iìi) dr nìiÌrlrrr inctivìduaÌicllrlr:. minha-rnrrneira dr: s(iÌ . posso
t{'r Ììrais .lc minha siDguÌ;rrìdad(i { potcncìrììidndo.'

Dsta expcriincir tom YriÌì.1s caÌacterisi.icrìs. O cÌì(,nr(j
dírixa de LrìmLiÌ seus scntiÌn(into,( Íutirnos. de dr:l?rndo sr rjl
ìcs. e passa :ì poÌnììtir quc csses s(intinìentos.:!Ìstorr. e exis-
lrÌìÌr neÌe coÌÌro elemcntos lì{rriros Dc unra sjtuaçrìo cÌn que
ostaviì s(ìì coolrÌLo c.rnl:Lìguns aspectos dc sua cxperii:ncia.
passir:Ì uÌìi1 c(rnÌunicaçrÌr) intimn Ììais li!rr,. rlt, mLrio| cons-
cjôncia do quc ocorre al(| unr rnorrìoDto pitr.iì outr-o (jnr scÌt jn
timo. llnr clientc dìz: 'A vt'rclade r.eal rl quc /raí) sou o ì.tìpaz
deÌic:rdo c p.rcientc que tento âpaì"cntrr'. Eu m(Ì irÌi1.o coÌÌì rìs
coisrìs. QuL'r{) mord0r.:rs pcssorrs. íi ìs vezrs r.{,nho vontatìr,dl'
s('r cgoístru c nlu sei polqire dcvo Íìngir.qLrc r(i, sou assinì '

O clientc 1.ìÌÌrÌ)ém pirssrL dí' unrir vida com rrlo|t,s ìn
tr(rjetâdos dr oLrtro:. par:r vtììorrs ituc scnle ern si ÌÌìrsÌÌì{) r)o
p&rs( nte. l)eixl tìc viv0r'rrpcnrs ÌÌLì.;ì srìtisÍ;ìz(jr ìs r\pectrÌti-
vas d()s írutr{)s, o p1ìsstL l scÌ lrÌÌìrr Ì)cssír1ì conì (Ìiroito-c l)Ìo
pIios. corn scnlirÌrL'ntos, idóirLs c objerivos pÌoprios Assìm.
disse uma jovcrn: SenrPÌc Lcììtei s|r í) rlur os out.rí)s prnsrì-
vaÌÌì que cu devirr s(Ì., rras iìgorâ ostou pcnsrrndo sc cu nLro
deria aptn.rs pr)curiÌr soÌ qlrrrìl ou sou. i

ítrrrr., 
'.1, 

rrr,. ,,.r,tÍ,ri, ,,i, ,,,,t"
cìierrrt: rÌcixrL dr: so Lrrn;r pcssorr dilrgidrr r,íirr.çrr(lrr prrr íìrÌ.çrrs
inleri(x(is Li extcriírÌc'q. lòr.rr de scu cí)ntroÌ(i. c roÌÌìoçrì,ì st'r
LrÌìd pessoa que Íaz r:scolÌras r.c-.ponsrivcis. tlìÌì cÌicnio con1.n
círmo seÌÌrpro pcnsoÌr que â llÌnjlirì (jÌrì a cLLlpacÌa de todas as
suas dilicLrldadcs. e dcpíris rìcr(,s(rììtr; mas agorì (lue coÍÌ-
pÌrcndo tLrdo () quír fizrraÌÌì, acho qu(j o pl.obllma c rleu. l,rl
honrIm r1uc List{r\c nunì hospìtal psiqrrì1ltrico (jst.:ì.lu!ì dLr,
rìntr vrirìos rnos mcÌhur.orr na tl'rapìlì, a ponto dc agoÌa t:n-
lì1 Ìrtrr unìl srrLrlcrl0 chs nìtìrs ombâraçosar, r'eÍi,rentes à suLr
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saida do hospitaÌ. Diz, de umâ formâ que reflete a suâ conÍu'
são e â Ìecém conquistada autonomja: "Não sei o qae vou Íh-
zef, Ì].,às uou Í:azet" .

OutÌa caracteústica desta experiência ó quc o cÌiente
passa de desconfiança nos aspectos espontâneos e inconscien
tes de si mesmo para uma confiança básjca no quc sente, e
em seu oÌgânismo, como um instÌumento seguro para enfren-
tar a vida. Os clientes descobrem muitas mâneiÌas de expri-
mir este movimento provisório com uma confiança maior em
seus âspectos pessoais mais profundos. Um homêm diz:
"Sinto que o que lenho de lazer é abandonar a posição vanta-
josâ em que estou - de onde eu me obseÌvo, f)e certa Íbrmâ
seÌ menos consciente, mais espontâneo. Assumir mais a posi-

ção do passageiro que a do motoÌista. Ver como vâo as coisas
quando ficam por sua conta- É terrivelmente amedÌontâdor".
Em outÌa ocasião exprimiu o mesmo sentimento quândo
lalou de pensamentos secretos. "As borboÌetas sâo os pensa-
mentos mais pÌóximos da supcrfície. Abaixo está um fluxo
mais pÌolundo... O fluxo mais profundo é como um grânde
c:rrdume que se move debaixo da superfície. Vejo os peixes
que Ìompem â superfície da água, e fico sentado com a minha
vara nâ mão. tent.ando achar um anzoÌ meÌhor. Ou ainda me-
ÌhoÌ, tentando descobrir um jeito de merpçulhar. Ìsso é que é

rmedronlâdor. A imcgom quc me "corre e que.r/ quêro sêr
também um dos peixes." O teÌâpeuta diz: "Você quer estar Ìá
embaixo, nadando também". Este desejo de identiflcâÌ-se com
a espontaneidade interior, subterrânea e pÌimitiva, é uma
pâÌte reaì da expeÌjêncja que tento descrevêÌ.

Um out ro element,' dêslâ êxpcrrència ê a manr'rra am-
bivâlente e temerosa com que o cliente se dirige pâÌa essa
liberdade responsável. Não é fáciÌ teÌ a coÌagem de ser, e os

clientes fogem deÌa, ao mesmo íempo em que â buscam. As-
sjm, uma jovem muÌher que estava dando um grande passo à
fÌente na compreensào de que "náo posso dependeÌ de outÌa
pessoa para teÌ uma educação; na verdade, tenho de buscá-la
por mim", um momenlo mais târde continuou dizendo:
"Tenho um sentìmento de força e, todaviâ, tenho um senti-
mento de compreender que é um pouco amedrcntador, dá
medo".

Espero que o que eu disse até agoÌâ lenha reveÌado
pâÌte do que quero exprimiÌ quândo digo que os cÌientes,
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rìLrììr Ìclaçrìo terâpêutica satisfatóriâ, pâssam poÌ um pro-
ccsso autônomo de aprender a ser Ìivres. Estâ aprendizagem
ü)Ìnpoe-se de movimento pÌoveniente do ínlimo e de movi-
rnenio de busca. lleixam de ser pessoâs dirigidas por lorcas
iÌÌteÌioles que não compreendem, com nÌedo ou desconfiança
dcstFs prol'undo. 5.nr imentos ê de:. me:mu-. quê vi\ Èm (om
valoÌes que receberam de outÌos. l)assâm a seÌ pessoas que
aceitam e até apreciam seus sentimcntos, que vaÌorjzam e
confiâm nas camadas profundas de suâ nâtuÌ-eza, que desco-
brem forças em sLla sìnguÌaÌidade. que vivem com vaÌores
que sentem. Esta aprendizagem, este movimento lhes peÌ-
mite viveÌ conìo pcssoas mais indjviduaÌizadâs, nìais c ati-
vas. majs receptivas e mais Ìesponsáveis, Como tentei mos-
trar. à medida que, embora assustadosj passaÌn a ser mais
Ìivres, muitas vezes os cÌientes estào agudiìmcnte coÌÌscientes
dessas tencÌências em si nresmos

A ApìniaÒ CÒntempaânea de qtte a llatÌìem não é Livte

A âlguns terá soâdo estralrhaÌnente em desâcoÌdo com
o mundo contcÌìporâneo lirÌar'. como falei, de :rp|ender a ser
livÌe. AtuâLmente, a opinjão ÌÌìâis diíundidN e quej essen,
ci.1Ìmenic, o honìerÌr nào é livrc. Não e ÌivÌe nulÌÌ sentido cuÌ-
rJr ,1. E!j,lÈnl, l-cnl.. p l|J|r pi,,,' du sor, rr'o U rrrodclad,,.
peÌa propâganda dc m:rss:r, pnrâ scr uma cÌiatuÌa com de-
terminadas opiniaes c cÌcnçâs. desejâdâs ou pÌanejadas conr
rnr,11 d' r,, r o"1,,. p,,d, r',. c^rrp*rÈütp-. 8 ,, pr,,dur,, d" -rrr
classe haixa. rnédia ou supeÌìor - e seus valores e coÌì-
poÌtiìmentos siìo forÌÌÌâdos pcla classe a que perlence. Por-
tanto. paÌece câdd vcz mais clâro, rì piìÌtir do estudo d:ìs ins-
lÌtuiçòes e influênciâs sociais, quc o honìenì é âpenas iì cÌ-iâ-
luI-a dc sua cultura e suas condições; incìiscrrtìv(ilmentc, não
é livre.

Num nivel ainda mais pÌofundo, as ciéncias do conÌ
poÌtamento conÍìÌmârâm esl:ì conccpçaÌo dc que o homem nâo
ó livre. Enì pârte, o honÌem ó cletcÌminado por sua heredita-
rìcdadc na inteÌigênciâ. tipos de personaÌiclacle, lalvez até
cÌn sLta tendênci.ì prÌrrÌ :Ì perturbaç.lo mental. Acima de tudo.
e o produto de seu condicioÌÌamento o rcsuÌtado inevitiivel
dos acontccjììcntos Íortuitos que "m{rdeÌaram" o seu cornpor-
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iamenlo. I'luitos de nossos mais astutos cientistas do compor_

l,iìmenlo concordâÌaÌn que este pÌocesso de condicionanÌento,
de modeÌagem" do compoÌtanÌento do indivíduo, não mais
será deixado ao iìc:jtso. mas será pÌânejado Sem dúvida, as

(iências do compoÌtâmento estào desenvolvendo uma tecno-
logia que nos permitirá controÌar o compoÌtamento do indiví-
duo a um ponto que no momento atuâl pâÌeceria lântástico.

Com o desenvoÌvimento destâ tecnologiâ, propôs-se
unìa fiÌosofia suUjâcente de determinismo ÌÍgido nâs ciênciás
psjc(rÌar€iicas, que talvez possa seÌ'bem exempliÍìcado por um
rápìdo diáÌogo que, em conferência Ìecente, tive com o pÌofes-
sor B. F. SKIN\''ER, da Universidade de Harvard. Um artigo
apresentado pelo DÌ. SKÌr_NER me Ìevou às seguintes obser-
t açoes: "Se bem o entendo, o Dr. SKINNtitt pensa que, embora
possa teÌ pensado quc J"esollrez vir a esta Ìeunião, e possa ter
pensado que tinha uma Íinalidade ao fazer esta paÌestÌa, na
reâÌidade esses pensâmenlos sáo iÌus(-)rios. Na verdade, fez
âÌguns sinais no papeÌ e âqui emitju aÌguns sons, epenas
porque suâ Íbrmação gcnética e seu ambiente passâdo condi-
cjonaÌâm opeÌativamentê seu comportâmento, de tal ma-
ÌìeiÌâ que eÌa compensâdor lazer esses sons. e que eÌe, como
pessoa! náo participa disto. De fato, se compÌeendi corìeta-
nlente seu pensâmentoi de seu ponto dc vista rigorosamente
cientifico, eÌe, coÌìo uma pessoa, não existe." Em sua res-
posta, o I)Ì- SKINNER disse que não iÌja discutir se tinhâ al-
gumâ escolha íprovaveÌmente porque o pÌobÌema é totaÌ_
nìente iÌusóÌiol mas afirmou: "Aceito a sua caracterizaqáo de
minhâ pÌesença aqui". Náo pÌeciso repisâÌ que, paÌa o Dr'
SKÌNNER, o conceito de "apÌendeÌ a ser ÌivÌe' náo teÌia quaì-
quer signiÍicâção.

Porlânto, cmboÌa existam vozes contÌaditóÌjas, o jm,
puÌso gcraÌ da tendéncia cuìturaÌ, tanto no mundo ocidentaÌ
como no mundo comunista. é dizer que o homem não é Ìivre,
que não existe uma coisa denominada hoqem Ìivre. Somos
formados e movidos por foÌçâs , Íorças cuÌturaìs do exterior
e foÌças inconscientes do interior quc não compÌeendemos
e estâo além de nosso controìe. Logo seremos lormados, de
nìaneiÌa mais sábiâ e mâis correta, por uma tecnologia cien-
tífica, substituta da maneirâ grosseira peÌa qual fomos mode,
lâdos por acontecimentos natuÌais, parciaÌmente fortuitos.
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A ltrt)|)t)|t't1aìd.j .lO Pr)nlo .le '\/t.tla C.-ntiLt o

.\r : .rrr.ntni H r1,nt llrio:r i.,tu i ntJì que H-rc ,rüô i,o
't'. .drÌ, c,,' plctô. A cxp, rr.11, i;1 U r,. r, Ln,,,.or ,F mHLr: clrrn_
les 1:ìz.ronì qLre eu diseoÌdc proíïndamente cÌa noçiìo de quc oindividÌro não passâ de um eÌr) eÌÌtre unì:ì sóÌie de (:ãirsâs
,,,'ìul, \d- . -prr- preiro- rì{-rtÌj,\.1- , fr*J, rnIrninrclo".
(lLrando pcnso na expÌicâção drìda poÌ. SKINNF;fi para suâ prc.r'Ic:r ra r.nn.er.ncia. nrn po".,, :.t,lt.J_l,r an. tr!onteclmêntUirrrlm,rnn- quÈ conhcço. P,,r È\,.mu1,,. 1uJìdo lênÌ^.liz.r jr
mrm mesmo que uÌÌì Canììnhante da Liberdade,r não cÌecicliu
cxpoÌ-se âo perigo, não aÌ.rìsc{)u voluntariâmente sua vida
nnr uÌ d irn ,, ,, .ìu. d- \aior.,.. , omi, L m., p,.\!,r. ì,,o pJfl l(ipa de seu comportamcnto, meLr jrrlgamento se Ìevolta.
Quando tento dizeÌ rì mim mesnÌ(r que eÌe se comportou Ílesta
mirnPtra. ênlro nunì,r:ilujl(jru t,tsri!o.,r. J,.. úL u,ì ê:p,ln
camento bÌulal, cumpriu uÌÌìi1 scntença de prì-qào ap;nas
porque suâ constituição genética e scu condicionamento indi_
viduaÌ c cultuÌrìl fizer:rm com que sc cÌirigisse paÌâ ccrtas
orientaçòes geográIicas, erritiu determinaãos s;ns quando
cspancado. e outras vocaÌizações quando presoj o qa," todn"
estes coÌnportamentos forâm emitjdos porque foi condìcio_
nad{) a consideÌá-los compensadores 

- isto me paÌece uma
visão muito jmprópÌiiì e d€rgracÌiìnte do honrem. ó hu,,,o- 

""torna um IenônÌeno sem signìficâçâo, num munclo sem sen,
tido.

. Contuuo. " cl:rr,, que.e lrco nbJ"cJo ao cnn,..iro dp
tìnm, m ,1,mo rrma .n,,Ì,.cuìr :.ÌÌ srgnifi, JC:ìo. nlllìr ts.Ìu.ç,ìo
enì qrÌe nao tomou parte, devo me dispor â dcfìnir o que en_
rênd{ por lib.rdâd. quandr, drq,, qLe,,hr.rv,,i ,.n nurruc ê
.Hnl Èrn nìjm. dc apr. nd.r ,r -er lrrre lsrn pod.
parereÌ'rÌÌuito clifïciÌ pois, conìo um cientistâ do compórta_
ÌÌìento. concordo com o DÌ. SKINìiER e accito a ìnterpretação
de que as seqüôncias de caus:r c eièìto p.rrecem :ituar no
mrrrrdo p.rrol,,grco. qursc (flnt,, quirnl,, .r,, mun.l,, tjjrco

Qrrai é o Senlido da Libedade2

Portanto. o que é essa liberdade dc que faÌamos? Em

que sentido um cÌiente - em que sentido quaÌqueÌ pessoa
pode apÌendeÌ â seÌ livÌe? No mundo contempoÌâneo, qual é
tì definiçáo possíveÌ de Ìiberdade?

Em primeiro Ìugar, a Ìiberdade que estou tentando
dcscrever é essenciaÌmente algo íntimo, âlgumâ coisa que
existe na pessoa viva, independentemente de quaÌquer das
íìscoÌhas de aÌternativas em que tão freqüentemente pensa-
nÌos como constituintes da liberdade. Falamos do tipo de li-
berdade que FRANKL descreve de maneira tâo viva em suâ
cxperiència no campo de concentração, quando tudo - bens,
identidade, escolhâ - eÌa tirâdo dos prisioneiÌos. Mas até
ÌÌÌeses e anos em taÌ ambiente apenas mostrou "que tudo
pode ser tiÌado de um homem, menos uma coisa: a última das
ljberdades humanas - de escoÌher a sua atitude em qual-
queÌ conjunto de ciÌcunslâncias, a escoìha do seu caminho".
['oi esta Ìiberdade ínlima, súbjetiva e exislencial que obser'
vci. E a compreen.áo dr'qur "Eu posso vr\cr. aqui e agorâ.
por minha escoìhâ". É a qualìdade da coragem que peÌmite
que uma pessoa) ao cscoÌhcr, pise a incerteza do desconhe-
cido. É â descobeÌtâ do sentido interioÌ, sentido que âparece
quando se ouvemj sensível e abertamente, as compÌexidades
d.r vivència. E o peso de ser responsável peÌo eu que a pessoa
decide ser. E o reconhecimento, peÌâ pessoa, de que é um pro-
cesso emeÌgente, e não um produto final estático. O indivíduo
que está prolunda e corâjosâmente pensândo seus pensamen-
tos, tornando-se a sua singuÌâÌidâde, escoÌhendo-se respon-
siÌveÌmente, pode ter a soÌte de tei centenas de aÌternativas
exteÌjoÌes objetivas entÌe as quâis deve escoìher, ou pode seÌ
infeliz e náo ter quâÌrìueÌ alteÌnativa, mas, âpesar de tudo,
sua ÌibeÌdade cxiste. Portanto, em primeiro lugar estamos fa-
Ìando de aìgo que existe no íntimo do indìvÍduo, de aÌguma
cojsâ fenomenológica e náo objetivâ, mâs â ser vâloÌizâdâ.

Um segundo aspecto na deÍiniçáo desta experiência de
liberdade é que existe. não como uma contradiçâo à imâgem
do universo psicoÌógico como uma seqúência de causa e
efeito, mas como um complemento desse universo, A ÌìbeÌ-
dâde, corretâmente compreendida, é uma realizaçáo, pela
pessoa, da seqúéncia ordenâdâ de sua vida. Nas palavras de
MARTIN BfiBER: "O homem Ìivre... âcredita no destino e acre-
dita que este necessita dele". Procura, voÌuntáÌia, Ìivre e res-
ponsaveÌmente desempenhar seu pâpel significâtivo num

No .Ìigjn,l in?./rr, ,{itLr. Esn,s cahìinhànres c.âÌr Jo!éns quc dctcn-Ji'1 rrFr ,,. . \r-. pìr..n,á.d. , ot,,.,cJ,,o..,.,nu.,d,..s 
",,.r .

. I ê, . . ,. r rirni n. tn"n., no s,1. \. d., T
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"'ìLr('rso 
rui,,s Ncontecimentos deteÌminados ocoÌrem nel(, c

( rÌì surì cs(iolha e sua vontâde espontânea. Pafa citiìr nova
rì)rnLc lÌLjÌrtjlì: "Aqueìe que esquece tudo que ó causâdo e
torÌÌa a decisão â pârtiÌ d:ìs prolìrndczas... é um homem lìvre.
e o dcstino.r encara como compÌeÌnento de sua Ìiberdade. N:ìo
é o seu Ìimite, mas suâ realização". Esta é a Ìesposta do Íìlú
sofo contempoÌâneo iì idéia predominanle de que o homem
não passa da soma de seus condicionamentos. Ainda rnais
convincente que â Ìcsposta inteÌectuaÌ é a vivência de suces-
sivos clientes, à medida que. nâ terapiaj passam â aceitar as
realidades do mundo ex1ërior ê inreri,'r. pJ-"rÌn h aB"rr, -
Iesponsáveis nesle mundo real.

Portanto, estamos Iâlando de uma liberdade que existt:
na pessoa subjetivâ, uma Ìiberd:rde que eÌa usiì coÌajosa
mente para viveÌ suas potenciaìidades. Estamos faÌando de
uma Ìiberdade em que o ìndivíduo pÌocura reaÌizar,se ao de-
sempenhar um pâpeÌ Ìesponsável e voÌuntário, ao provocaÌ os
acontecimentos do destino de seu mundo. Para meus cÌientes.
estâ vivência da Ìiberdade é um desenvoÌvimeÌ]to extÌemâ-
mente signiÍicativo, que os ajudâ na târefa de se loÌ.nârem
humanos, na reÌação com outros, na tâÌefa de serem uma
pessoâ.

A Facililâ,Çãa da LibedadÒ lnlerìor

É interessante o fato de que, agoÌa, temos.um grande
conjunto cÌínico e empírjco de conhecimento sobÌe âs condi-
ções que, na psicoterapia, favorecem o pÌocesso da âprendiza-
gem de ser Ìivre, de se tornar o eu. PrincipaÌmente, veÌificâ-
mos que essa vivênciâ ocoÌre numâ reÌação âfetuosa e com-
pÌeensivâ, em que a pessoa se sente livÌe de váÌias coisas -por exemplo, ameaças - e livÌe paro escoÌher e ser. Vou ex-
plicar isto mais minuciosamente.

Com a informâção pÌática e de pesquisa atualmente
disponíveÌ, pârece que uma reÌação que facilita o crescimento
ou promove a liberdade contém, peÌo merìos, tÌês quâÌidades
significativâs. Gostaria de descrevê-las de maneira mais rá-
pida, e Da Ìinguâgem cotidiana, como as estudamos na psico-
teÌapia.

Verificou-se que a mudança pessoâl fica facilitada
quando o psicoterapeuta é o que é, quando é autêntico na
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rlrlação com o paciente, quando náo tem "fachada" ou apa_

rôncìâ, e âpÌesenta abeÌtamente os sentimentos e atitudes
(lue làe ocoÌrem no momento. Cunhamos a paÌavra con-
gruôncia parâ tentaÌ descreveÌ estâ condição. Com eÌa que-
r(rmos dizeÌ que o terapeuta dispõe dos senlimentos que está
vivenciândo, dispõe de sua consciência dos sentimentos e é
ljâpaz de vivê-los, seÌ esses sentimentos, e é capâz de
(ï)municálos, se isso for adequado. Ninguém âtinge total-
mente esta condição, emboÌâ quanto mais o teÌapeuta Íbr
(apaz de aceitaÌ e ouviÌ o que se passa com eÌe, e quanto
ÌÌÌais for capaz de, sem medo, ser a coúplexidade de seus sen-
r imênto". mais alto serâ ô grâu de sua congruéncia.

Para dar um exemplo comum, cada um de nós sente,
(Ìe várias maneiras, essa quaìidade nas pessoas. Uma das
coisas que nos ìüita nos anúncios do rádio e da teÌevisão é

que freqüentemente está peÌfeitamente evidente no tom de
voz do anunciante que está "fingindo", desempenhando um
papel, dizendo uma coisa que não sente. Este é um exemplo
de incongruência- De outro lado, cada um de nós conhece in-
(livíduos em que de aÌgum modo confiamos, pois sentimos que
cstão sendo o que sâo, que estâmos Ìjdando com a pessoa, não
com uma fachada poÌidâ e profissionâI. Esta quaÌidade de
()ngruênciâ que sentimos, a pesquisa veriËcou estâÌ âsso-
cìâda com o èxito nâ terâpiâ. Quanto mais âutêntico e coe-
rcnte for o terapeuta na ÌeÌaçáo, mâior a probabilidade de
que ocorÌa mrÌdança nâ peÌsonalidade do clìente.

Agora, a segunda condição. Quando o teÌapeuta viven-
riâ umâ atitude afetuosa, positiva e de aceitâção diaDte do
(lue esrá no paciente, lacilita a mudança. Isso abÌange a dis-
posiçâo autênticâ do teÌapeuta em fâvoÌ do paciente, qual-
queÌ que seja o sentimento que este vivencia no momento -rredo, coníusão, dor, orguÌho, cóÌera, ódio, amor, coragem ou
admiração. Significa que o terapeutâ se jnteÌessâ pelo clieníe
de maneira não-possessivâ. Quer dizer que vaÌoÌiza o cÌiente
de maneira totaÌ e náo condicional. Com isto quero dizeÌ que
nào âceitâ o cÌiente apenas quando este se comportâ de de-
tcrminâdas mâneìÌas, e o desapÌova quândo se compoÌta de
outras. Sìgnifica um sentimento efusivo e positivo, sem Ìe-
servas, sem avaÌiaçóes. A expÌessão que passamos a empre-
gaÌ para isto é atençáo positiva incondicional. As pesquisas
ÌnostÌâm, também aqui, que quânto mais esta atilude é vi-
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\( 'r rir(ll prlo tcÌapeutâ, maioÌ a pÌob:ìbilidade de que a te-
rìrt)llr 1('nha arxito.

A tcÌceira condiçàr) pode ser denominada coÌÌÌpreens:ìl)
(,nlpátìca. Quando o tcrapeulâ pcrccbe os sentimentos e sen
l.idos pessoais que o cÌiente vivcncia em cada nromento.
quando consêguc percebêlos interjormente como parecem ao
cÌiente, e quando consegue comunic:ìr bem alguma coisâ
dessa compreensão iìo cliente. está sat.i-qlèitâ cstiì teÌceiÌâ
conLl;ç, ru

l)esconfio que todos nósjá descobrimos que estc tipo de
comprecns:ìo é extreÌÌìaÌÌÌente raro. Nã0 a recebernos e nem a
oíèrecemos com gÌaÌÌde fìcqúêÌìcirì. Em scÌ ìugar olèrecemos
outÌo t.ipo de corDpreensiio, mujto diÍeÌcnte. -'C0mprecndo 

o
seu probÌema"i "Compreendo o que lâz vocô âgìr dessâ ma-
neira"; ou "Eu tanìbóm tive o scu pr.oblem.r e Ìeagì dc ÌÌÌa
ncira nìuito diferente". Fjsses sã(r Lipos dc cot[preensâo que
geralÌnente oÍerecemos e rccebeÌnos, umâ compreensiìo viìlo-
rativa do exterir)r. Nlas quando aÌguém compÌcende o que
estou sentindo e pârecc seÌ ez, sem querer me analisar ou
.juÌgar, então posso suÌgiÌ e crescer nesse cìim.Ì. E a pesquisâ
compÌ!)v:ì csta obseNação comum. Quando o terapeuta con-
seguc apreendcÌ, de mr)mcÌìto enÌ momcntoj a vi\'ênciâ que
ocotÌe nr) mundo inteÌìor do cÌiente. conìo c,ste a \'ê e scntc.
scÌÌì que Ììeste pÌocesso enìpático perca sua identidadc sepa
rada. é provriveÌ que ocoÌra a mudiÌrrça.

Os estudos coÌn vár'ios clicntes Ìnoslrânì quc. quando
no terâpcuta ocorrem estas tÌês condìções. e qu:ìndo siìo âtó
ceÌt.o ponlo peÌcebidas pelo cliente, aparec€r o movìmento te
ì-apôutiro, o cìiente verjfica que dolorosa, m.ìs rìitidâmentc.
está aprcndendo e cÌcscendo, e lanto cle quanlo o t('Ìapcuta
consideÌâm que houve bom resultado. A piìÌtir de nossos es-
tLrdos paÌece que estas rtiludcs nìâis qu(i o (Ì)nlÌccimentc)
lp(ni'u c c pr,,lì,i'nlrr tlo r"r','p,ur.'. -rr,,:,. t,r.nriy;'.- r',i-
pon-.rvcis pr.ìr ìnud.ìn(r t.r,rpêur ir';r.

A Dinárnica de uma Liberdede lnletiar
em Desenvalvimenta

Você pode perguntar: "Mas por quc uma pessoa que
precisa de âjrda peÌcebe que está nìudando numa relaçáo que
contém estes elementos? Porque que e que isto ìniciâ um pÌo-
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rr-s,r do aprendizaecm de 'er ìivre. dp 'e tornar o quo elc é'

,1, esc"lha c dpsenvolvimento rnleriorl Vou t'nlar respon-

dr:r muito rapidamente a essas perguntas'

As reações do cliente qüe, duÌante algum tempo, seÌrte

o tipo de reìaçáo teÌâpêuíica que descÌevi, constituem uma
rcciproca das âtitudes do terâpeuta Em pÌimeiÌo Ìugar' âo
(rnc;ntrar alguém qüe ouve e aceita seus sentjmentos. pouco

rì pouco pâssa a seÌ capaz de ouvir a si mesmo. oomeçâ a

rc;eber a; comunicações de seu íntimo a compreender qr're

rsl{Í zangado, a ÌreconheceÌ quando está âmedrontado, âté a

compÌee;der quando está sentindo corâgem Quando se abre
rrais ao que se pâssa em seü íntimo, torna-se capaz de ouvir
os sentimentos que lhe parecìam telÌíveis, táo desorganiza-
dores. ou tão Ìaros, ou tão pessoais que nunca 1orâ capâz de

reconheceÌ como existentes em si mesmo

Enquanto aprende a ouvir a si mesmoi passâ também
lì aceitar-se mais. Ao expÌimiÌ cada vez nìais os aspectos

ocuÌtos de si mesmo, descobre que o teÌapeuta demonstra
oma considerâção coerente e incondicionalmente posiíjva por

elc e poÌ seus sentimentos. Lentamente. passa a ter â Ìììesmâ

atituale para consigo, aceitando-se como é' respeit'ando-se e

cuidando se como uma pessoir, responsáveÌ poÌ si como é e.

portânto, pronto a pÌosseguir no pÌ'ocesso de ser livÌe-

E. finaÌmente, ao otÌviÌ com Ìnais precisáo os senti-
ÌÌìcntos inteÌ.ioÌes c ao se toÌnaÌ menos valorâtivo e teÌ mâic'Ì
lcejtaçáo de si mesmo. prìssa tâmbém a seÌ mais ''Ìutôntico
AcÌra possível saiÌ dc trás da máscara que usava' âbandonaÌ
seLls comportamentos deÍensivos e ser mais aÌJertaÌnente o

que verdâdeiramente é. À medida que essas mundanças ocoÌ
;em. ao se toÌnaÌ mais autoconsciente, com mais autoaceita-

ção, exprimindo ÌneÌhor o eu, menos defensivo e mais aberto,
\.nÌic; oue oelo mFnú'F"(i, livr. pdrr nudrr' c"P{tsr c rtl i

rrr oc rumos nalurri- do,'rÊJni.mo hum.rno P"de hz"l p"c''

lhas imperfcitas c depois corrigi-Ìas Reconhece que pode

cscolher entÌe ser destÌutivo ou constÌutivo, enaÌtecer-se ou

enìpenhaÌ-se no bem-estar do grupo; quando estas escoÌhâs

podem ser feitas Ìivremente, tende a aceitaÌ uma orrentàçl1o

sociaÌmente c0nstrutivâ.
Este é um rápido quadÌo do que vimos muìtas e nÌuitas

vezes na vivência da psicoleÌâpia
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Unìe EsperanÇa para a EducaÇãa

Foram tais vivências em psicoteÌapia indivìduaì e degrupo que nos Ìevaram a acreditaÌ que aqui temos umâ di_rimrca imporla,nte para a educaçan moderna. Talrez aquitênhcmo. u nucleo p.sencial dp um procp.so pelo qual poie
rÍamos favorecer a criação, âtravés à" .,o""o 

"i"t"àn "à.r"^_cional- de pcssoâ" quc serrio.rdaptalivu. 
" ".i"ao.".. ""for."dê 

'czer 
escolha" rêspunsâ!cis. abertas a mudança. caler-o"scôlìrcâ: em -Hu mundo. r idâdio viìtio-o op um Llli\er"oque se expande extÌaoÌdinaÌiamente. peÌo menos, parece

possíveÌ que, em nossas escoÌas. tanto profissionais quanto
universitádas, os indivíduos possam apren<ler a ser ìivres.

A fendêncìa Atual para um ConfarmÌsrna
Obsttnada

. Digo.isto re.onhectsndô integralmenle que.r lêndên(.ia
atuàl na êducc(ro ê afcslar se da libprd.rde HoJc. existom
cnôrmes pÌêssões - cultrrJis c pr,lrtrca- _ p.rra o cnnfor.
mr.mu. a doril.dade e a rigjdê2. procurflm_se irlunos l.cnjc.Ì.
mente ,instÌuídos, capazes de venceÌ os Ìussos, e nada desta
toÌice de educaçào que possa melhoraÌ nossas relâções inteÌ,prssoâis: ExrÂêm,"c c nbsl rnrqâr, c lr in -r rLrcao apnna. do ir_têlccli,. pârr a .fici, n.iir ciên1rfi,..1 qru.rêmoc inronriridadrpaÌa desenvolver "máquinas', meÌhores, mâs a crjatividacÌe
em.sentido mâis âmpÌo tendc a seÌ suspeita. As emoçôes pes-
soâis, â Ìivre escoÌha e a jndividuaÌidade tê- p,r"";;;;;_
nhum lugar nd -âla de culd E pocqr!el r,hscr\;rr umr cc,..,lrprrmiÌna dllrcntc hora". .êm rêqi-trrr um i;r-o di, .ri:rlt\ i_
Ll.rdts rndr!dLral ,,u li\re escolha. 3 nco j*r qLrnnd,,,r prôth"
sora viÌa as costas. E no niveÌ da escola 

""p"ain., ,otoÌn,,"
que a principaÌ conseqüência de uma educaçáo 

""i""."lie.ionos vaÌores do estudante é..modelar', o indivíduo pu." ;;;pâÌticipaçáo mais satisfatória nas fileiras de antìgo.s aÌunos.
Portanto, estou muito coÌìsciente a" q,,.,_p.ro o p.i_

bÌìco em geraÌ, e parâ a maioria dos educarloràs, o o6oti,r,,'a"
aprender a ser livre não ó uma finaÌidade quo'"".oìt".iuÀ.
,n"m.plrâ c qucl so dirrJam oruiìlmÈnLe. Conrudo. parc a sohrc\ rvên.iâ do uma culr ura clviJirada. e para que o. rndir r_
duos na cuÌtura mereçâm ser saÌvos, parece_me que esse é
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um obietrvo e-senciaì da êducâçao Por is-o go'tarrr de di-_

, utir um pouco o seu senÌido quand'r ìeramos â seri!' as ìi-

çóes dâ psicoterapiâ e pÌocurâmos apÌicá-las ao campo da

àd,rcaçao, a fim de proporcionar o desenvoìvimento de pes_

soâs inteÌiormente livÌes

Alguns Esforços para Permitit a Libedade
na Ed ucaçáa

O passado não foi desprovido dessâ experimentaçáo' e

houve o acúmuÌo ile um grande conjunto de experiênciâ prá-

tica, de um conjunto me;oÌ de conhecimento empírico rele

renie à e<lucaçio que tem a Ìiberdade interior como um de

seus prrncipai" obietrvos Comcnlârêi multo raprdamenle
quu,.à doa irabaìhos prallcos realizâdol nes(a linha

ÌJá muitos anos atrás. AUGUST AICHoRN reaÌizou um
experimento Ìâdical ale reeducaçáo de delinqüentes Dentro da

initituição, no grupo em que eÌa o chefe, deu-Ìhes Ìiberdade

nârâ oue se co;Dortar"em cumo o deseja"-em Depoi' de um

periodo de u,t' i"o. qu". sem dúrida. pouco: 'uprrrtariam'
es.ies iovens sradati\âmcnle escolheram uma vloa soclal'

disciplinada ..-cooperativa como algn que prPlP om Aptln'
deram. através da vivência de uma Ìelaçáo de âceitaçâo' que

preferiam uma libeÌdade ÌesponsáveÌ e Ìimites auto_impostos
âo caos da desorden, e da agressão

OutÌo experimento radicaì foi Ìealizado por A S'

NEILL em sua èscoÌa, SummerhiÌl lniciada há quarenta
anos, esta escola toÌnou-se um verdadeiÌo foco de gÌlìnde in-
teresse poÌ causâ do livÌo de A. S. NEILL, Slrmmerhill, onde

conta a; suas expeÌiências e as experiências de seus aÌunos

É um Ìivro que merece â leìturâ e a Ìeflexão de todos os edu-

cailores. A sinceridade e a autenticidade de NEILL sua fé na

potencialidade de cada indivíduo, seu Ìespeito inabaláveÌ por

cada criança e por si mesmo, transpaÌecem nessas pagÌnas

Como no cáso dà AlcnonN, poucos teÌiam a corâgem de con-

fiar táo integralmente quanto NEILL no indivíduo, e em seu

desejo natural de conhecer' Contudo, eìe nos deu um provo-

cante exemplo de laboratório do que significa pÌopoÌcionâr
um ambien;e em que âs crianças possâm apÌender a ser Ìi-
vres. Até o cauteloso Ìelatório do Ministério da Educaçâo es-

claÌece que os estudântes desenvolvem entusiâsmo pela vida
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o deÍcÌôÌÌcia espontánea, aÌóm de inicialiva, responsabilidade,. iÌìli 4ridàdo Cunrlui: processc-"c aqLri umë laocinrnr. evjrtr'Fc pFjqutsâ rducacioncl qLrê Ìnerêcc -êr \ iclã por rodos
os educadoÌcs .

O nurleo do movimenli, dê cdLrcaçáo progrê".iva. horclc,, fr.quenlemen'ê critrcrda. loi 
"r,*,.r,riirJp.*"'ryriãïos indivíduos a aprender a ser Ìivres. O f"to a" i". niã""À,

.lïO:ïïi,r, rêr "ido.depreciadà por rornar a r_ducrçáo
uma pr tu ta ìaropn-â nJodê\ e nêgrr suc. vêrdecierras fi no lidaje-,n.m os resuÌtado- elerivo" qxç obrprc a,r "pr fi.l lì sou fun_damento fil,rsofico

.Arnda uurro tipo dê e\ptsrimênlo d."ra lìnha rpareccno I rabà lh,' reclrzado no *n._ino, r.nr rcl izcti,, n,, alL,r,n' 1,,,,,
sÌand. prnê do rrrhclho for r,.,,ti2,,d,, 

",. "f^..1 ã"ï"ìl.,:_sid-ade e em seminários intensivos parâ espcciâljstas. As f.i_naÌidades dessa lolma de erlucari io.o- ,""r_iàn" aì'*guÌnte maneìÌa:
O objetjvo... é ajudar os estudantes para que se tornemindivíduos capâzes de te. açOes espuntarreÀ.. esejâm responsáveis por essas ações;
seJam capâzes de escoÌha inteÌigente e auto-orientâção;
sejam capazes de aprendizagem crítica, de on,aìiar as.onl rihuiçüc" drLlc. por,,ut rus;
quê:rdquiram conhp|imenrr, rmfo|tjr,rlc pâra J cnlucau

de problcmcc:
quc. o quts p eindr mais imp,rlcnlê..r.iàm ( rÌì,,,,,... d,âdaplr( o í1.xr\l.1 ,. Inl.ljËênt, ., nn.,.. .i,,,,,ço..

probÌemátìcasl
que inteÌjorizem uma Íorma âdaptativa tÌc enfrentar nspr,,'hìpma.. emprr.çrnd,, l i , , " , . , , , ,, , i , ,, , 

", 
. n , .rodir c .xpl. ri.n.id .rdoqrr;rdr;

seJam capazes de cooperar eíctivam{)nlo (1)ìn ()ulÌos tìcs_
sas ciifeÌentes ativiclad0sr

qu. IrJ^bilhcm. nâu prrr i, rp,,,!;r('jr,, rl,.,,rrrr,,., n 5..11
runq,r,, de suas Ìnr.||ç,,ts1 ,,,,.r.,1jl.rd r

Algumas Conciçaes qL)e Favot.ccÌl''Aprendet a set Lìvre

Se.resenharmos todas essas correntes de tÌâbalho, pa-recc possiveÌ extrair das diversas cxperiéncjas. 
" 

d" ;,;;ì,;;,
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Ì)cÌ1ìncntc. as condiçÍ)cs apiÌì-entemente essencìaìs pa|a quc
l)oss:ÌÌno-s Iàcilit:ìÌ no-( estudiìntrs €.stN qrraìidacÌc cÌc Ìibt'r'dacÌe
inlcrìor llu gostarid do cìescrcvcì" minha intoÌpr('tr(.ro doc
srìs condi(ões.

() Carltonl! ot iiiÌt Ptt)birrta

EnÌ pÌìÌÌÌeiro ìugar'. parrr qtte ororÌlì tiss:t:rprrndiT.ì-
t( ÌÌì esÌ)oÌrtânca parcco IuÌ]dxÌnentiìÌ qut' o individuo t ste.ia
( rn contâto conr um p|obìerna ÌcâÌ e possrL enÍìenrli_lo. !lt'
(Ìueììtcnronte. o Íiìto dc essn .lprcndìzrìgenl seÌ ou niìo lacili-
lrcLL parecr estrl diÌctârÌìelìte Ìigado a tsse lltor'. tim bonr

' r, npì d '-', - ,lJd ' p,,r ^-r,oe:,Ìi.t,'- ,t,r, ' r',,n' rÌ Ì ,n'

;1Lrpo de irabalho, porqr.re se iÌìtercssiìÌl peÌos prot Ìt,rnas quc
Istrìo enl'rentando. Quase in'r'ari.rvelmontc. qurìnLlo (onÌtìnl
iom o clima propicio que desrreverci. ìnicialÌnente resisl.om ir
idaia dc que sejam responsrlvcis p{)r sL1.Ì apÌondiziìgcnll de

Ìx)is. âreitâÌn essa oportuni.Lade, utiÌÌzândo a mais do que cs

1rr,r'alam De outÌo lâdo. os alunos cL' urn crrrso obligattllio
{,sp(ir-ânì conlìnuaÌ passivos. (' podem |erìÍìcaI que licaln ex
I rL'mrìÌÌrcnte peÌplexos e liustÌados ao rer lìlr(]Ìcì.rdr' "l,iber
drde parâ què'Ì' é a sua cornpreensiveÌ perguntâ.

Assim. prrrece frerl cìaro quc. para a eprendìzagem do
lipo aqui discutido, ó Ìrecessário Lìue o aluÌro, em qu.ÌlqÌrcÌ
rìi\el. enfÌente probÌemiìs que tenÌìanì sentido e sejanì impoÌ'
lantes para ele. ÈiÌì Ììossa cultuÌiÌ. tendernos a tentar isolar o

cstudante de todo e quaìqucI- pr-obÌema re:rì da vida. e isttr
constitLli unÌa difìculdadc. ApiÌrenleÌÌìentc. sc dcsr'.jamos es
t.uddntes que âpÌendam a scr individuos lìvÌcs c respoÌìsti
veis. devemos adÌÌitir quc cnÍientem iì vida c os problemas.
S"j:r.rn fulrrno. dc incapl,r,ìad. drr clrrncr p,qupnjr prri,
calcular o troco. ou do probÌema de seu irmaú mais \,elho
paÌa montiÌr um conjunto de aÌta fidcljdade, ou do probìemâ
do universitário ou do âduÌto para exprimir suas idóias sobre
rì polítjca inteÌnacional ou Ìidar eficjentemenle com suas re-
Ìações interpessoais. umâ condição aparentemenle necessárie
para esse tipo de aprendizagem é teÌ um encontÌo reâl coÌÌì
um pÌobÌemâ.

Una Conliança na Aeanisma llumano

Agora, passo às condiçoes clue dependem cssenciaÌ-
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xri r,l, d'r pn,tê.-sor. A parrir da erpprrenL.ic do AtcltnR\,l\lll.LÌ de mLlttor outroc quê tcntaràm Lrma lôrmc cle enninoc.ìrr;rltlada no,,ìluno. ílcc clâro qu. umc d,- condtqoes parc
ï:1-,, r,::l:ì.". Ír,.rÌir" n..o ripo dn aprcndÌzâsêm " ;rno pr.o,
ÌLrnda conitancr no ut,tant:mo hum3nr,. s" dpoconli:rmos closeÌ humano, pre.isa/Ìos enchê_lo de informaçâo .f"" 

"..""11"_mos, paÌa que não tome um câminho pessoal e eÌr;do. Mâs seconíiaÌììos na capacidâde cìo ser humano para desenvoÌver
srÌâ potenciaÌidade, podemos daÌ_Ìhe opoÌtu;idade paÌa esco,Ìhpr o "cu.r.rminh,, rra .rprnndjzapom. portJnlo, c êvidênlc
quê o t rpo clc.aprênd izagem qu* e.r ou d i"ru L indo -,, . p".",rnipaÌa um professor que confie no homem.

A Autentícidade da proÍessa.

. .9"!.o elemento saliente na âtuação do professor é suasinceridade, sua autenticidade, a auséncia a" -a"".r]. iãJ"::r u'.ìa pêÌso9 rpal r,m sua rclacan com o. aluno". podc sen_trr colerâ. Pode Iambem spr sêns,vêl ê 
"o.p.""n.iu,,. 

i"_o
:.:1'r,.:". òenr,imênroò cnmo ipu5. náo preci"a impó_to" â

:::< ârunos Hodc não goslâr d,, que um esrudanre iez, som
"upor quê è objplivamcnle mâu nu que o eslLrdrnlo ê m3u. Alêrdadê c âpenas qüc. como uma pp\soJ. nao go"lou do trà_uarrì0. rorÌanlo, e uma p,..sud pcra 

"eus aluno:. náo umll ên-(arnaqão anúnima de un c crigpnria rurri|ular. náo um ruboeslFnl crravês d,, quàJ n conhccimênlo pr"", a. ,." g.rrfrnpaÌâ outra.

AÇeiaQáa

Outra atitude saliente no tÌabaÌho dos que cor.Ìsegui-
jii^:Ì].]T,-1,. esre ripo d. Jprênrl,/Jeêm o um, ratoriraçao
oo esludânte. uma vaìorizrc:ro dn s.rlr jênlÌÌìënlô- ê uptni_
oes.. U prolessor con-ide|a o esludJnt,, .,,mi, vJlto-o, o cssc
l^::.|t:T-".1b1"1*" rodos ,,..â:pp,.ro. do i",li",dÌ,;. È;.e r;:
lê..ç,s:l l:de,.ac1,rla,r inreq'lììmcnr.. ,, medo ^ a hê.iraçáo doÈstudanle dìante dê uÌÌ no\o problcÌìr. b"m ,,,m, a -uc alelgÌlìì nâ,reâlrzâcJo. Sp o urole-sor lìod. ârr ât,â iìpârtâ ucd_sìonâr dn estudânlê. -cLr dcsojn de "rplurer vtâs s.cundiìnasoo cônhêcrmenfu. bcm eomu "eus.slorços dr"riplinrd,,s paraalìngir objetivos imporlântes, estimuÌârá e"se ijpo de rprer,-
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rlizagem. Se consegue aceiíaÌ sentimentos pessoais que peÌ-
trr|bam e estimuìam a âprendizagem - rivalidâde entÌe
irÌÌláos. ódio à autoridâde, pÌeocupação com a âdequação pes-

soaì sem dúvida, ó um desses pÌofessores. Creio ter dei_
xrrdo cìaro que isto significa uma aceitaçâo total do estudante

lxrlo professor a vaioÌização do estudante como um ser
Iumano imperfeito, com muitos sentimentos e muitas poten_
, i.'lidrdos. Estâ vâlorizaçáo ou âcêitacao F uma pxpressão

opcrâcionaÌ da confianQa fundamental do professor na capa-
lidade do organìsmo humano.

t:.rDa\ìa

Um outÌo elemento na atitude do professoÌ é sua capa-
cidade para compÌeender interiormente as reações do aluno,
uma consciênciâ empática da mâneira peÌa quaÌ o aluno vê o
pÌocesso de educação e âpÌendizâgem. Este tipo de compreen-
sao quase nunca é apresentado na sala de aula; todavia,
quando o proÍèssor á empático, âcrescentâ um aspecto extre-
ÌnânÌente féÌtil para o clima da cÌasse. Quando uma criança
diz. corn voz desanimâda, "Nâo sei lâzeÌ isto", o professoÌ que
mais âjudâ é o que responde, nâtuÌaÌ e espontaneamente:
"Será que vocô não está com medo de nunca aprender isso?"
Â Ìesposta habitual do pÌofessor - "Mas eu teDho a cer"lez.r
dc que vocé sabe" - que nega o sentimento da criança, está
ìonge de poder prestaf a mesma ajuda.

4l,resertaÇão de Fecursos

PoÌtânto, estâs sáo as atitudes fundâmentais do pro-
fessor que cria as condiçòes paÌa que o aluno apÌenda a seÌ
livÌe. Existe uma outÌa fu,nção muito impoÌtante desempe-
nhada por esse professor. E a âpÌesentação de recursos. Em
vez de organizar pÌanos de aula e conferências, esse professor
concentrâ-se em cÌiar todos os tipos de mateÌiais básicos
importantes que devem ser utilizados pelos aÌunos, aÌém dos
meios claramente indicâdos pâÌâ que o estudante aproveite
tâis Ìecursos. Penso. não só em recursos escolares habituais

Ìivros, salas de trabaÌho, insirumentos, mapas, fitas de ci-
nema. discos e coisas semelhantes, Penso também em Ìecur-
sos humanos pessoas que possam contribuir pâÌa o conhe-
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cinìr'nto obt.ido pcÌo esludrìnte. Sob este aspecto, o recurso
rìrìis ìnìportânte é o profcssor. Este se pôe à disposição dos
irÌunos. com scu conhecimento especializado e suâ expeÌiên-
cì . nìas não se impôe a eÌes. Esboça as maneiÌâs específicas
pcì:rs quais sente que é mais competente, e os irÌunos podem

recofÌeÌ a cÌe paÌa o que queÌ que seja capâz de dar, mas
tÌâta-se de umiì ofeÌta de si como um Ìccurso, e os aìunos é

que deteÌminam até que ponto ó utiÌizado.

A que a Profcssot Não Faz

Dessa maneira, o professoÌ concentra-se na criaçâo de

um clima propício e na apresentação de ÌecuÌsos. Pode tâm
bém ajudar a coÌocar os aÌunos em contâto com os pÌoblemas
significativos. Mas náo dá taÌefas. Náo deteÌmina leituras.
Não Íâz conlerênciâ e nem dá expÌìcaçõ€s (â menos que lhe
peçaml. Não avaÌiâ e nem cÌ'itica, a menos que o aÌuno queira
scu juÌgâmento sobre um tÌabalho. Não faz exâmes Não dá
notas. Talvez isto deixe cÌaro que esse prolessor nâo está
apenas "Ìouvando" um tipo difeÌente de apÌendizagcm Está
de fato. operâcionalmente, dando a seus aÌunos â oportuni-
dade para aprendeÌ â ter ljberdâde com responsâbilidade.

Como a Gente Aprende a Ser Livte

Quando o professor estabelece um clima de atitudes
como o que descrevi, quando pÌopoÌciona recuÌsos impoÌtan-
tes paÌ'il os probÌemas enfrentados peÌo estudante, ocorÌe um
processo típico.

FruslraÇàa lnictal

Em prìmeiro ìì.rgâÌ, paÌa os aÌunos que estudaÌam
através de meios mais convencionâis, existe um período de
tensâo, fruslÌação, decepçâo e descrença. Os estudantes
fazem afirmaçôes como estas: "Fìquei completamente frus-
trado com o ândâmento da cÌasse". "Senti-me totalmente
ìnadequado para tomaÌ parte neste tipo de coisa" "A classe
parece não ter pÌanejamento nem direçáo". "Fiquei o tempo
todo espeÌando que o cür"ò_o começasse".

tlm observador paÌticipante maduÌo descÌeve a ma-
neira pela qual um grupo ìutou contrâ â peÌspectivâ de ÌibeÌ-
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dade, depois de urna sessão inicial em que se descÌeveram as
opoÌtunidades e os recursos.

Depois houve quatro sessões difíceis e fÌustÌadoras. Du-
Ìante este período, a classe pârecia náo chegâr a
parte âlgumâ. Os aÌunos faÌavam a esmo, dizendo
o que Ìhes passava peÌa cabeça. PaÌecia tudo caó'
tico, sem objetivo, uma peÌda de tempo. Um estu-
dante apresentava um aspecto da questão; o
outro, sem consjderar o primeiro, Ìevava o gyupo
paÌa outrâ direçáo; um teÌceiÌo, deixândo com-
pÌetamente de Ìado o" dois primeiros. começava
uma coiba complelamenle no\a. Às vezes. havia
pequenos esforços pâÌa uma discussão coesa, mas
em sua maior paÌte, as atividades na saÌa de auÌa
pareciam náo ter continuidade ou diÌeçâo. O pro-
fessor recebia todâs as contÌibuições com atenção
e Ìespeito. Náo achava que qualquer contribuiçáo
dos estudantes estivesse correta ou não.

A classe náo estavâ prepârâda pâÌâ um tÌâtâmento tão
totalmente desestrutuÌado. Os aÌunos não sabiam
como se comportaÌ. Em sua perplexidade e frus-
tÌação, exigiam que o pÌofessoÌ desempenhâsse o
papeÌ que lhe é atribuído peÌo costume e peÌa tra-
dição; que nos indicasse, em linguagem autoritá-
ria, o que erâ certo e o que erâ erÌâdo, o que era
bom e o que era mau.

Esta é uma boa descrição da fÌustração e caos,
uma fase inicial quase inevitável quando o
apÌende â seÌ livÌe.

lnicâhva ltdìvidual e Írabalho

Gradativamente, os alunos chegam a percetì€r diveÌsas
coisâs. Começam a compreender que não se trata de um tru-
que, mâs que eúão de fato s€m Ìimitações; que náo existe
muita necessidade de impressionar o professoÌ, pois o própÌio
aÌuno irá avâliar seu trabaÌho; que podem aprender o que
quiseÌem; que na cÌasse podem dizer como se sentem; que os
problemas que paÌa eles sáo Ì€ais podem ser discutidos nâ
classe, em vez de discutir apenas os probÌemas indicados num

que e
âluno
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manuâI. Reconhecidos êstês eÌementos,ocolÌe uma ÌibeÌtação
de energia vitaÌ e quase amedrontadoÌâ. Um estudante Ìê

como nuncà leu antes - dois Ìivros por semana sobÌe um as-
sunto e espeÌa que isto "nunca termine". Com um novo enlu-
siasmo, outros incumtrem-se de projetos de tÌabaÌhos escÌitos,
experimentação. trabaÌho numa cÌínicâ ou num Ìaboratóúo- O
Ì€ÌatóÌio de um aÌuno é típico de muilos, e vaìe a pena citálo
com ceÌta minúcia,

Sinto quc qucÌo que você também sinl:ì a minha alegÌia
com o lÌâbâlho que Ìhe entreguei hojc cedo - é o

quc "u chc'no d. 'ninh:r pÌìmêirjì exp.rrrì( .ì

real de aprendizagem"...

Depoìs de terminar de datjlogÌal:Ìr o tÌâbalho, 1ìqueì uns
minutos pensândo no que fizera desta experiência
de aprendizagen unÌa coisa tão diferente das ou-
tÌâs que tive. Bstas são as mìnhas reaçrìes. agora
resumidiìs:

Baseou se nunra necessidadc ÌeaÌ não num tópjco su
perÍìcial...

À leituÌa foi feitâ para srtisfazcr uma neccssid:rde
minha, e náo âpenas pâra reunir materjill que
soassc henÌ e losse âdeqL1âdo ao tópico...

Achei quc dcvia abanrlonar minhrr maneir'.r iniciaì de
fazer um trabalho quando conÌpreondi qlre n:io
tinha dc soar bcm c nem :ìjustar-se â um modeìo
pÌedeteÌminado. Lancei no papeì a mìnha idéia
habituaÌ de um bom esquenra de tlabaÌho, mas
Ìogo veÌjfiquei que ÌÌão se aìustava de foÌ-mâ âl-
gümâ à minha necessidader passei â escreveÌ
sobre coisas que eram signiíicativâs paÌa nlim c
fi2. então, um esquema do que cscrcvcÌ a.

flma das partes mais "chocantes" desta expcriência.
como já ÌÌÌe dissc um dia, íbi o íato de que eu naìo
tjnha de fazcr essc trabaÌho e. contudo. qrÌeÌja
estâÌ ocupâdo todo o lempo conì eÌe, e coÌì.i coÌÌ
os trabalhos pedidos nos outros cursos para dedi-
ciìr tempo iì este.
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Pela primeira vez em minha vida fiz umâ bibÌiograha
comentadâ, porque queÌia ter informações sobre o

material que eu ÌeÌa, pâra consuÌtas futuras .

Náo tive sentimento de obrigação com este trabaÌho -verifiquei que eu dizia "Vou até a bibÌioteca para
tÌabalhar um pouco no meu artigo" em vez de

"acho que tenho de cavocar uns outÌos livros boje
a noite; sem isso, nuncâ terminarei esse tra-
baÌho". A faÌta de uma pressào exterior lez dessa
expeÌ-iênciâ uma das coisas mais agradáveis que
já tive. FundamentaÌmente, com essa expeÌiên-
cia. mudei toda a minha mâneira de encaÌaÌ o

ensino. .

É evidente que este aÌuno está descobrindo o que sigÌi-
fica ser autônomo, o que significa ser criadoÌ' o que signiíica
fazer um esforço disciplinado para atingiÌ os objetivos, o que

significa ser uma pessoa livÌe e responsável e, o que é mais
impoÌtante, está avaliando as satisfaçôes que pÌovêm dessas

vivências.

Prcximìdade Pessaal

Outro eÌemento comuÍ) ao processo é que' à medida

que âparecem nas aliscussões coÌetivas, os indivíduos dÒ

grupo-criam respeito e afeto ljm professor que tentou esta

ãaneira de trabãlhar escreve: "Também neste segundo gÌupo

ve flquei que os alunos criaram intimidade pessoaÌ, a ponto

de. no fim_do semestÌe, íâÌarem em fazer reuniões anuais-

Disseram que, de alguma foÌma' queÌiam conseÌvaÌ viva estâ

expedência, e nào se perdeÌem mutuamente "

MudanÇa lndividual

À medida que â aprendizagem continua, ocoÌÌem Ììlu-
danças pessoais, na direçáo de rnaior Ìiberdade e majoÌ cs_

pontaneidade Eis um outro relatóÌio de um observador par-

ticipante.
No decorrer deste processo, no cuÌto espâço de algumas

semanas, vi pessoas duÌas, inÍlexÍveìs e dogmáti-
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cas mudarem diante de mcus olhos- toÌnândo-se
indulgentes, compÌeensivâs e, em gÌandc paÌte,
indiferentes a juÌgamentos- Vi pessoas neuróticas
e compulsivâs se acalmaÌem e passâÌem â aceitaÌ"
mais a si mesmas e âos outros. Num caso. um
aÌuno que me impressionou muito por suâ mu-
dança, respondeu quando mencionei isso: "É ver,
dade. Eu me sinto menos rígido. mais abeÌto parâ
o mundo. Fl gosto mais de mim assim. Acho que
nunca aprendi tanto em parte al€iumâ." Vi pes-
soas timidâs ficaÌem menos tímidâs; vi pessoas
aqrêssivar que sc lornrram mar. senrivers e mo-
derâdas.

No 1im do curso. uÌÌì estudânte fez uÌÌìâ iìpresentiÌçâo
nÌaìs pessoaÌ dcsse tipo de mudânça.

Para mim, sua maneira de ser coÌìosco é ìrma ÌcveÌação,
Na sua auÌa eu me sinto impoÌtânte, maduÌo e
capaz de fâzeÌ as coisas à mjnha maneirâ. Quero
pensaÌ poÌ mim e eslâ necessidade naìo pode ser
satisfeita âpenas âtÌavés de mânuâis e auÌas, e
sim rtrurr.. tla vida. Ach,, ,tu,. \oc. mê vê como
uma pcssoa, com sentimentos c neccssjdades
reais, como um jndivíduo. O que digo e faço sào
expÌessões sìgnilicativas do que sou e vocé reco-
nhece jsto. Você não segue um pÌano. e apesar
disso estou aprendendo, Desde que começou o ano
sinto que estou mais vìvo, sou mais Ìeâl parâ
mim, Gosto de estar só e de estaÌ com outras pes,
soas. As minhas reÌaçoes com cÌìançâs e outÌos
adultos se lornam mais emotivâs e pâÌticipantes.
Ao chupar uma laranja, na scmana passada, tiÌei
â pele dos gomos e gostei maìs de chupáìa assim,
sem a peÌe trânsparente. Estava mais suculenlâ e
fresca. Comecei a pensâr que é como me sinto às
vezes) sem uma parede tÌansparente que me cer-
que) comunicando Ìeâlmente os meus sentimen-
tos. Sinto que estou crescendo. Quanto, náo sei.
!Jstou pensando, refletindo, ponderando, e apren
dendo.

Nesta descrição do processo de aprendizagem nesse
clima, creio que você observou muitas semeÌhanças com o
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pÌocesso de psjcoterapia. Fl notável a maneira pelâ quaÌ o
aÌuno começa a confiâÌ em seus vâÌores, à medida que os vi-
vencia, mais que nos valores que Ìhe sâo impostos poÌ outÌos
Fica também cÌaÌo que o aÌuno está mais próximo de seus

sentimentos, conlìa mais neles, confia mâis em sj. Já náo tem
tanto medo de sua espontaneidade, nem tânlo medo da mu-
dança. Em Ìesumo, está aprendendo o que quer dizer ser
livre.

EÍetto na ProlaissÒt

Creio que fica ìncompÌeta a estóÌia deste tipo de expe
|iéncia na saÌa dc auÌâ. se não se mencionaÌ o eÍèito sobÌe o

prolèssoÌ, quando cste loi o agente de Ìiberação dessa aprcn-
rlizagem cspontânea- Uma dessas professoÌiìs diz: "1)izer que

cstou assombrada coÌn o que âconteceu rellete apcnas vâga
rìente mcus sentimentos, Iìnsinei muitos iìnos mas . nllncâ
vi aparecer tão nitidamente niì saliì de auìâ a pesso.ì iÌìte
grâ1, tão pÌolLLndiìÌúente coÌìpÌon]elida, tão pr(íundaÌìen1c
rlcspertada... Só posso... dizer que estou grâta peÌa cxperiêtr-
riiÌ e quc nlc tolìei menos aÌrogante.'

Outra fâz a scguinte descÌição: 'Rogers disse que as
rcÌações trânsmitidas por estas suposjções viram pelo avesso
rr 0ducação atual'. À nrecìida quc tentei pôr enÌ pÌáticà esta
rrrancira de viver com os estudânles, verifiquei que isso é

vordade. Minhàs expeÌìèncìas aníerioÌes me ìançararn em rc-
ìrrçòes <1ue, para Ììim, fbram signifìcativas e provocantes.
Irrspìraram-se e estimularam-me; às vezes me deixaram per_
lrrlbada e amedrontâda por suas conseqüências laÌÌto para
rìrirì coÌÌì para os estudantes- Levaram-me a reconhcccr o

lì'1.{) que só posso dcnominar... â tÌagédja da educâção em
rr)sso tempo um âÌì.ìno após outro afiÌmanalo que essa é ã

1rIirncira vivência de uma confiança totâÌ, com Ìiherdade para
xc| | caminhar de maneiÌ'as mais coerentes com a âcentuâção
r, ()nseÌvaçáo dc um núcìeo de dignidade que, de alguma
lirlrrl, sobreviveu à humilhaçáo, à delbÌmação e ao cepti
rrsrno destrutivo."

t :t t ì I )rovaÇao da PesquÌsa

As pesquisas empíÌicas do tipo de ensino aqui descrito
rr0 siìo Ììumerosas, nem notáveis por seu rigor, Todâvia, con



firmam o relatório do estudante acima citado, ao indicar que

o àpeÌfeiçoamento da maíuridade psicológjca pessoal é signi-
ficativamente maior nas cÌasses centÌaÌizadas no aluno que

nas classes convencionais. Há tâmbém maior quantidade de

aprendizagem extÌâcurÌicuÌar espontânea, bem como prova
dà maior àriatividade e responsabilidade Quanto à apÌendi-
zagem cuÌriculaÌ e de fatos, parece ser grosseiramente jgual
à ãtingida em classes convencionais Alguns estudos indicam
apÌenáizagem um pouco mâioÌi outros um pouco menor' O

resumo mais imparcial parece seÌ o seguinte: se nos pÌeocu-
oâmos unicamenle,,'m o nn_inô dc Lontcudn c'colhido pelo

profcssor. pro\avêlmcntc crse melr,do nàu e pìor' nem mêlhor
que a auÌa comum. Se estamos ìnteressâdos pelo desenvoÌvi-
mento da pessoa que tenha iniciativâ, originâlidade e res-

ponsabilidade, esse método provoca maiores mudanças

Vou recordar râpidâmenle â ìinha seguida nesía pâ-
ÌestÌa. Mostrei que, cmbora a Ìiberdade seja um concejto não
aceitáveì peìa nossa cuÌtura inteÌectuaÌ moderna, é âÌgo ine-
gavelmente vivenciado peÌos clientes na terapia individual
e de grupo. Quando têm licença de viver, ainda que numa
pequena lÌação de seu tempo, no cÌima psicológico especiaÌ da
relaçáo terapêutica, esses indivíduos atingem umâ libeÌdade
interior espontânea, existencial e cÌiadora. Tentei mostraÌ
que a Ìiberdade que obtêm pode ser dehnida de maneira que
complementam e náo contrâdizem a atuaÌ inteÌpretação cien-
lííìca do comportamento do homem.

Quando se permite que os estudantes entrem em con-
tato com pÌobÌemâs reais; quando, psicoÌogicamente, o pÌo-
fessoÌ conta com recursos - humanos e técnicos; quando o
pÌofessoÌ é uma pessoa autêntica em suas Ìelações com os
âÌunos e sente aceitação e empatìâ, ocorÌe um tipo excitante
de âprendizagem. Os estudantes passam por um pÌocesso
frustrâdoÌ mâs compensador em que, gr.adâtivamente, sâo li-
beradas a iniciativa Ìesponsável, â criativldade e a libeÌdâde
interior. O tipo de mudança pessoaÌ e inteÌectual ÌesuÌtante
drs.o tem muilos paraleìos com âs mudançe- que ocurrcm nc
psicoterapia. Até certo ponto, a natuÌeza dessas mudanças foi
pesquisâda empiÌicamente.
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Par-a terminar. gostar.ia dc ÌÌrostraÌ que. opeÌacionrìl-
nÌente.:ì clrlturiì contcrÌÌpoÌâned quÌÌsc nunci:ì dest'ja que rrs
pcssoas sejiìnl Ìivres, apesar de muitrìs :ìtirmâçòes ìdcoÌógicas
em contrárìo. As duas pÌincipajs couentes dâ vida contempo,
râreâ a Ocidental c iÌ Comunistiì ténÌ muito ÌÌìedo cÌr'
quaìqucr proccsso clue levc à lìberdadc ìntcÌioÌ c sáo ambivi-
lentes quânto a eÌe, Apes:ìr dìsso. pessoalmente estoì.r con
vencido de que a rigidez jndividuaì e:r:rplendiz:rgerl lintitl-
dora são os canÌinhos nÌâis diretos p!ìrâ â catástÌole ÌÌÌundjal.
Parecc cvidcnte quc, sc prcfcrimos dcsenvolvcr- indivíduos
Ílexíveis, adtrptiìtivos c cÌiiìdores, temos un1 conhecinìento
iniciâÌ quânt{) à maneir:r de consegui-Ìo. NuÌÌÌrì situaçâo edrÌ
cacional. sabeÌÌn)s como estâbelecer Lìs condições e o cliÌìLì
psicoÌógico que iniciâm uÌÌr pÌocesso peìo qu:rì o ìndrviduo
aprcndc a scr livrc.
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m
Becuso qualquer pretensãa aqantzada de um conhectnenta ob-

jetivo da hanem Se/ apenâs o que sat'rì em minha luta
pessaal para estât viva. A pstcoleapa nâo e uma ralna
prôfisdanal E tima aventura pessoâ/ O paciente é
'|ama eu" Becusa tada lìdle prclissìonal entre nós Eu
''venço como pessaa au entâo t'racassa

R tcH ABD J a H t't sot,t (p sicoterape uta )

Tornar-se uma pessoa
Liberdade de ser
Coragem de ser
Aprender a ser livre

Para mim, todos estes títuÌos querem dizer o que de-
nornino "reunir-me a mim mesma". Quando faço islo, sinto-
me mais Ìivre e, em minhas paÌavÌas, "mais como uma pes-
soa". As vezes, a isso intìtuìo "Olhar por minhas janeÌas e
náo pelas dos outros - ver o quê /, \eJo. nao o que outros
pensam que devo ver. Nem sempre faço isto, mâs agoÌa estou
claramenlê nâ direçào dê sêr mars êu.

Isto é muito diferente do tempo em que eu me sentiâ
toÌhida e nâo sabia como estava lolhida. Parecia que eu
"tinha feito alguma coisa errada", sem a menor noção de quaÌ
losse o erro. Sentia-me acusada, mas quem me acusava? Eu?
Como é que poderia me âcusar, se eu náo sabja do que era
ocusada?

Perdi aÌguma coisa. Isso eu sabia e isso era tudo o que
sabia. Como poderia encontrála, quando não sabia o que era
ou onde pÌocuÌá-la e as outras pessoâs nâo me ajudavam?
Diziam que eu não devia ficar aflita, nem insatisfeìta, que
devia ser feliz com o que tinha, que â vida é assim e eu devia
suportá-Ìa como todos a supoÌtam. Era isso que me diziâm
quando eu tinha dezoito anos, mâs quando fÌz dezoito anos
nào estava táo confusa: sabia o que eu queÌia e não me sentja
cuÌpada. Para mim, também estâva cÌaro então que a vida é
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como é, porqlÌe toda gent'e diz: "É assi_ mesmo" e continua

l)eDorr. es:ir lrliìrr'/3 pprdeu-sl- dr' trì manr-ira quo

,,,,,'",1; À;;;t" -, n,*."u i'rto e bom centr-me irrê'p.n
:,ì;;i:. ;;.";;,"; i'n'"i.u."n'' cnnru'a por" q'r' mc sen(iâ

a.-sim. S"n duvrdc, sair di"o fui 'um mnvimenlo (onÌuso ê

i.i"""tã;. A" "*"", 
porém, havia um Ìampejo de visão clara

--"- i""t""t" rápido e briÌhante - mas depois isso se per-

ai"ï ""-ìi"rt^ 
a" i.teaÌ de voÌta, para aìguma coisa que eu

ìàìiì nì"-""ir"".ri, embora não conseguisse Ìembrar o que

";;. 
À"'i;"." "." ",,-o 

estar por um instante no alto da mon-

ìrìrr.. ,rt-.Ã"nau toda a paisagem - todos os difeÌentes as-

;"ì:;;:J. ;."ì';;h, " 
t,,d". ". 

àir.'"nt"' r isras ao redor En-

;;";;" ;r ;.;;;, la. compr'ondia rudo N'lcs depoi- eu não

estava mais lá. Eu era uma pessoa corn meia polegada de

ììi"tt. "" "ìtpi 
a^ -ontanha, e precisava encontrar de novo o

""minho oarc ,, iÌlli' A. \e/ê' parpcir qu' duranle m'ses c

-'it"..".ïìlrnl'r,rta pol haix" da Iêrrâ .. depoi- de re

;.;',:'';;"ì; ; .";,"ri.i" " ''ao 
podia ser vr'ro Mas Ìogo

[;"ì.;::ì;; p"..o. -u 'i*'n 
de nor" ''b o cháo josâda

pora bel ,,, cãmo um , ler fldor qu' d"ce
A rrinÀa imagcm de peixe eftr que eu ?ra um perxe'

ìurondo par, nadar tnnt ra a co'renlê Atnda nao I on-equta

iJ"' r*Í-uì',"" pr"., nu ìocol " que mc dcu "porlunrdade
à" up."rtd". a nad;Ì contrâ a corÌeníe (iÌ pelo caminho que

;;;'"";i; ";t ''"t 
de duas IiJrLrss indistinras numa ponte'

""alì-ì a.i"-,.m um, ì'nha de p"car ond' pu estara fis-

;;;;;;;;; ;r,.ê I"ro ìmpêdiìr que eu rusc..,lev'rda pêÌo

'-,iì-""," rcpido do rr,,. t:u -rbia que a'duc- figuras eram

o medico e ALIì,'t q HU\LE\. Nenhum dple" conrprêendla

i"ãà, t-*"1"a. ". compÌeendia o suficiente para ser útiÌ'

Orrna', nqu.i pior li-lcàmcnlP o mêdico mp dêu cprto glau

a*" ï",ir'nll ,iì,nao "' mrnha oxperimentaçáo m-PnÌiÌ

.ì""ii..i "ie" 
qì" ncm o medico e nem eu compreendiamos'

ã;;;;o;;','; medo de continucr' oscrevi a Hu\LlìY e eslP

a"., ,-n ",.nt'."ç"', 
E.te" dors homen' impediram que eu

;;*"-;;;""t;;;.nquanr, me debarir' aprendendo a nadar

"rrntr^ u 
"oa."ttt"- 

Ésta foi uma imagem constanfe com que

que não chamariam ninguém paÌa me prender. Para mim,
ser "presa" era ser internada num hospício, mâs não eÌâ o

hospitaÌ de doenças mentais que eu temia, embora não sou-
besse o que era um "hospício", Pensava em ser empurrada de
novo para aquilo de que eu procurava fugìr. Outras pessoas
tinham muita tendencra para lazer isso cumigu: pnr is.n.
vivia cadâ vez mais sozinhâ e quando, por fim, eu mal podia
viajar, fui para um lugar onde nâo conheciâ ninguém e fiquei
só, para poder me reunir a mim. Eu desejava desesperada
mente estaÌ corn alguém que compreendesse mais do que eu
aquilo que eu estavâ tentando compreender, mas, como não
podìa fazer isso, podia, peÌo rnenos, âfâstar-me das pessoas
que me pertuÌbavam.

Depois de tudo ìsso, alguns de meuo conhecimentos
atuais parecem pequenos e taÌvez ridíduÌos, mas agora sei
que ndo sáo "insignjficantes". Estou moÌando peÌto da praia,
num apârtamento que tem um terÌaço externo com uma
grade. Quando meu fiÌho estava aqui,.atirâva o maiô mo,
lhado e á toaÌha sobre a grade e dizia: "Provavelmente a ad-
ministraçáo não vai gostar disto - compreendo porque',.
Concordei, e sua afirmaçáo estavâ certat mas quem é que
compreendia por q&é? Quando concordei, houve em minha
mente umâ imagem da grade arrumada como tlesejtiuel, al-
guma coisa de que eu gostava. Mas uns dias mais târde.
quando passei por um prédio com uma grade embandeirada
dp maiós e toalhas. r i quê B,,i/o{ o dis-o. que para mim pare-
ciâ âlegre e humano, vivo com uma írliuidode de gente. Soube
entâo quanto me fazia falta veÌ roupas esvoaqando em va-
rars. pessoas trabaìhrndo desarrumada- em;crdins, var-
rendo as caìçadas, saindo maÌ vestidas de casa para fazer aJ-
gLrma coisâ que devia ser feita imediatamente, ou uma mu-
lher secando o câbelo âo soì. Quando oÌho a rua bem arru-
mâda, sem sinaÌ de {Ìue alguém vive atÌás das coÌtìnas das
,janeÌas das casas, essa rua me parece sem vida. A constância
dessâ boa arrumâçâo me cansa da mesma forma que â fome;
Íalta aÌguma coisa no que recebo. Se ninguém sente como eu,
lssa continua sprdo mrn}a maneira de sonlir ê quando pcnso
que náo sinto, não estou unida a mim.

Se eu pudesse me enganaÌ compÌetamente e aceitar os
virlores de outras pessoas, poderia haver um argumento pâr:ì
rL'sistir e deixar que outras pessoa me dissessem o que lazer.

l

vìvì ceÌca de um âno
Estes homens eram tâmbém Pessoas

contaÌ tualo, sem qrne "chamassem a polícia"
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a quem eu podia
Isto queria dizer
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NlLrs a minha vaìorização jnterioÌ não se detém: apenas se

csconde de nìcu conhecimento e fica em conllito peÌmancnte
(oÌn os valores externo que acejtei. Enquanto não obseÌvava
Ï minha vaÌoÌizâção da rua em que r'ìvo, nada podiâ fazcr. a

ì1iìo scr ficaÌ :ìboÌr(Ì:idâ sem saber porque. e sentir que eÌa
ingr.Ìtâ pois'ì tlue tìnha era bom" e. apesar disso' estav:r
infeìì2. Agor:r, que obseÌvci, estou 1èliz Tìrei o conflito quc

cstiìvrì r'l rnirr. Depois de me aceilâÌ, posso também aceitar
outrâs coisas de um modo que é diferente de "fazer o quc se

pocìe . Foi como vivi dos 12 aos 16, qüando queria sair dâ

,-,nlr. mrì- r lci ni,' o pcrmitir P,'r i-"o vi\i co'n ú 'ìu'
havia perto de mim, ìncÌusive a escola, iÌté o momento em
qur] pude sajr deÌa. Agora, as circunstânciâs são di1èrentes,

nìâs o scntimento é o mesnìo. Não me sinto pÌesâ Não sinto
quc tcnha sido vitima de aÌgo que os outros fizeram. E não

m{] sinto cuÌpâda.
P.rrece haver dois niveis dc culpa O mais pÌofundo

ocorre quando não estou sendo 1ìel a mim mesma Dntlìo, pa

Ìccc qLle o meu eu mais profundo nÌe repÌeende A outÌa
cuÌpa ocorre quando lìrço o que í'saá de acordo comigo, mas

sem compreender claramente ílìs vezes sem compÌeendeÌ: de

todo a distinção entre o que quero e o que os outÌos dizem que

eu deveria querer. Quando Íâço o que está de acordo comigo,

sem cstiì comprcensão cÌara, sintoìne "errada" ou "maÌ", c
que preciso scr Ìouca ou indecoÌosa paÌa gostaÌ do que gosto

C)s valores intÌojctâdos paÌecem um instÌutor que diz pâra as

minhâs Ìespostâs: "Você não dcve fazcr isso!" Quando me

conÌporío cÌe acordo comigo e sei cÌaÌamente o que estou fa-
zendo, me comporto de acordo cornigo e sei claÌ.amente o que

estou Íiìzendo. me liberto ao mesmo tempo das duas culpas: já
nào me ÌepÌovo tnreu eu exprime satisÍâção poÌ Ìrm senli_
mcnto de bem-estar e inocência). e â condenâção de outÌas
pessoâs paÌece não ter nâda a ver comigo- E naluraÌmente
nâo tem.

CARL RocERS cita um cìiente que diz: "A veÌdade Ìeal
e quê ríio.ou o camarada âfa\et ê cllenlt quê (cnln parc(êr'
Ar vezes. ficô irrìlad,,. Tenho vontadr- de agarrâr ac pessoas

e às vezes queÌo seÌ" egoista e não sei porqu€ tenho de fingiÌ
que àdo sou assim". Aparentemente, esta âfÌrÌnaqào poderia
significar que é bom bateÌ nas pessoas Conheço pessoas que

usaÍÌÌ a âutoÌidade de ROGERS como justificativa para dizer a
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primeiÌa coisa que lhes passa pela cabeça. Nâo é isso qu1'
RocERs queÌ. O meu ponto de paftida é o seguintc: nr()
existe vantagem em /ingir que Trdo sou assim. Quando ob-
seÌvo que estolr fingindo. e elimino essa desonestidade, fico
Ìivre para obscrvar que tenho vontade de bâteÌ. (Sc penso
que não sou uma pessoa capaz de bater nos outros, c se
rnjnha mente indica esse desejo, como posso observar que
tenho vontade de bâter? Isto me parece simpÌes rnecânica.)
Mas se observo que tenho vontade de baleÌ, e bato, como o
fazem as pessoas briguentâs, náo me observei de uma forma
que prcvoque uma mudança /rrndomental.

A minha obseÌvaçáo de que queÌo bater precisa ser
uma simples aceitação do fato, sem opiniâo a respeito. Se
acho que é bom bateÌ, ou se acho que é ruim lâzêìo, o dilema
é o mesmo. Se observo que desejo bater ou agarrar alguém. a
ob.cr\rqao conlinuà crrada. Sê mF sinto 1u.tificadJ, r'.tou
lâmbém no Ìugar'errado. Preciso penetrar mais proÍunda
mente e observar apenas que me sinto irritada. Quando
observo a minha iritação desta rÌrarreira interiorizada, Ãl-
guma coisâ muda. Nada sei sobrc circuitos cerebrais. mas'
devo ser capaz de usar de aìgurna foÌmâ um inteüuptoÌ poÌ-
que quando laço essa obseÌvaçáo, mesmo que tenha djto as
mesmas palavÌ'as que diria em outro caso, cssas paÌavras não
soon da mesma forma, e o som fâz parte da mensagem. O''int.rruplor" parecp scr n mtssmo que u"n,.u- algu"m qu.
âmo muito, quando quero ferir, e ao mesmo tempo o meu
amor é mâioÌ que o desejo de ieÌir. Paro, detenho a expressáo
de mágoa que viria de mim, e meu amoÌ se revela. Ìsto não é
o mesmo que re?rimir minha vontade de Ièrir. Na pausâ, nào
revejo as coÌsas, náo penso no que ia dizer, Parece um guarda
de tÌânsito que Ìevânta a mâo parâ deter o tráfego numa das
direções, para que o da outrâ possa passâÌ- Derido deixaÌ o
meu amoÌ se reveÌar. e eslâ é minha escolha. nada tendo a
veÌ com os mandâmentos da Bíblia ou de outrâs fontcs. Meu
amor vem de mim e gosto dele. Isto é tudo.

Esta paÌece ser a mesma pâusa que posso fazer em ou
tras circunstâncias. Quando uma mulher me irÌita (ao que
n)e parece) poÌ exageraÌ sempre seus sentimentos e dizcÌ
dramaticamente "Tenho medo de começar a chorar, pojs âí eu
nâo paro maisl" eu poderia ÍãciÌmenle fazer uÌn comcntário
nraldoso. Como antes observei, minha irÌitação dìsse: ',Acho
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que vocè nâo precisa se pÌeocupar com isso É como tentâr
conleÌ a respiÌação um mecânismo âssume o comando e

você tem de paÌaÌ". Essas p4ÌavÌas poderiam ter sido ditas
como provocação, mâs não Íbi isso que aconteceu. Como ob-

seÌvei;nlÉ,s, sem fingiÌ paÌa mim que não estavâ iÌÌ'itada, ou
que esiava com penâ dessâ muÌheÌ (o que no momento não

acontecia. ernbora tivesse acontecido outÌas vezes), as pâla-
vÌas eram neutÌas, com um tipo de confiançâ renovâda e a
peÌmissáo parâ choraÌ. Depois observei que nurn nível mâis
profundo era assim que eu de làto senlìo. Apesar de minha
irritação superficiaÌ, eu querio que se sentisse seguÌa. Minha
soliciiude humana se Ì'eveÌou e eu soube que mesmo que eÌa

estivesse drâmatizando, mesmo que se compoÌtasse assim
paÌa chamaÌ âtenção, o medo existja, e o que eu disse (para

minha surpresa) atingiu o seu medo Quando eu estava irri-
tada. não tinha consciência de seu medo. E! iâ tinha tido
consciência desse medo, mas, quando me ilritei' perdi com-
pletamente o contato com ele.

Nâo apÌesento este comentáÌio como o melhoÌ que po_

deÌiâ ter sido dito, mas parece clarameníe melhor do que
faÌar irritadamente ou reprimiÌ a iÌritâção

Em outÌâ ocasiâo, numa festa baÌulhenta, quando essa

muÌher e eu nos encontÌamos por um momenío, num canto
isoìado rÌo grupo, eÌa disse: "É horrível estaÌ doente",
referindo-se ã sua doença física. Eu respondi: "É terrível náo
podeÌ estar bem", que era o que me pârecia que eìa estava
sentindo. Ela disse:... "náo podeÌ ficar bem" tâo pensati'
vamente como se tivesse sido compÌeendida e isso a ajudasse
â compreendeÌ a si mesma. Eu me senti muito perto dela

PaÌa mim, meus comentários espontâneos sáo sempre
uma surpresa, Não são cópia de outros e nem mesmo uma
cópia de mim poÌ mim (dizeÌ alguma coisa que eu tenha dito
ou pensâdo antes). Gosto do que eu disse - sinto-rne bem e

tranqüiÌa - e gosto dâ Ìeceptividade que sinto na outÌa pes-

Numa outra festa, em que as pessoas conversavâm
num grupo, a mesmâ muÌheÌ disse, com medo evidente' que

estava tomando coÌtisona e as pessoas Ìhe contaÌam todas as

coisas teÌríveis que isso tinha causado a seus amigos. Eu es-

tava cansada de ver essa muÌher apresentar seus temores em

todas âs conversâs, quaÌqueÌ que fosse o assunto, e l,ouia ou-
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tras pessoas com quem eu S,osraria de faÌar. Eu disse: "Tomei
cortisona durante cinco ânos. Não se incomode com o que as
pessoas dizem". Respondeu: "Eu não me incomodo!" Fiquei
tÌiste porque o que eu dissera e a mjnha maneira de dizer
pÌovocaÌam a mentjra. Havìa distância entÌe nós.

Quando ìhe disse Acho quê vocé náo precisa se preo
cupaÌ com isso" (o medo de que suas lágrimas náo parassem
majs) e "E terrível náo poder flcar bem", havia uma objetivi
dade sern frieza, que não vìciâva as coisas. Vivi âssim fâcil-
mpnle com havaianos, navajos c hopis. porque ecsa êrâ exa-
tâmente a sua maneira de ser. Para mim era fácil reagir à
sua maneira de reagir a mim. É muito mais fácil âcompa-
nhar a maneirâ de ser dos outÌos do que fazer oposiçáo. Uma
jovem muÌher com uma casa enorme e belâ, e tudo o que estâ
contém, um dia voÌtou do almoço e me contou: "Eu me odeio!
Todos faÌam sobre o que tAn, e depois eu falo sobre o que ea
tenho, quando lfez um gesto para incÌuir tudo) eu nào dou

"'akr 
a nad.a disso!" O problema é este. I)e qualquer modo, é

meu probÌema em minhâ sociedade, onde acho djfícil obter o
que queÌo, a não seÌ com pouquíssimas pessoas ou quando
eslou sozjnha. Tenho lentado ampÌiâr isto, iÌ âÌém do ponto
cm que as coisas sáo láceis. Mas não consigo me oòrig,ar â seÌ
objetiva sem Íiieza (com inquietaçãoJ. Quando Lento direta,
mente a objetividâde, neÌa encontro Íiieza e rigidez, ern vez
da firmeza suâve de que goslo. Quando tento suavizar e sen-
sibilizar a ftieza, esta se transforma em repreensão. A única
maneira pela quaì sou capaz de chegar à naturaÌidade
afetuosa/suave/firme/cÌara de que gosto é utilizar um artifi
cio, ìndo antes para dentro de mim mesma. Depois, a naturâ-
lìdade aparece. É isto que "não-diretivo" quer dizer para
mim: ea não me didgj. Depois, soz nãodiretivâ com outra
lr'rroc Umà mudan(a ocorrou em mim.

Quando ìsso Ìhes é permìtido, as crianças muìtas vezes
íalam assim, tÌansmitiDdo toda a versatilidade de sua vida
interioÌ - amor, curiosidade, âÌegria, trjstezâ, interesse.
''Mâe, eu gosto de você. Não vou gostaÌ rÌuando vocè for veÌha
r.enrugada, mâs âgoÌa eu gosto." Táo naturâl. Gostari.a de
ver seu esqueleto." "O jeilo de papai me oÌhaÌ ó coÌno umâ
trave de Íêrro em meu coÌação." "Não gosto de cidades. Toda
voz que a gente câi, bate nâ caìçada." "Você vai fìcar aqui
rluas semanas?" "Você tem uma cara engraqada." "Querìa ur:r
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sous ossos quebÌarem". "Vocè náo tem espeÌançâ de ficar
lrom antes de morrer?" AfrÌmâções e perguntas sobre coisas'

tâl como eÌas me paÌecem, não o que eu ílir'id, mas apenas o

,,uo Fu nenso antei de me dizerem que nár' devo pen5âr e que

tj"n=o. il;o e monótonn ê e muit,' rPn1. vprdadeirêmen^te ho-

i..i", prl. arnda náo aprendr que de\o menlir c finÊir'
Aorendi muilo c,,m cÌian(as e quando as acompanho nas'o

;;;;;;; q"" lèm pâr.1 agir. 16rnq-rnc uma pe'soa melhor'

Quando nàs reforQamos mutuamente dessa forma, existe um

"à-"." de um mundo m.lhor' Às reze,. u'jorens ainda ton-
scrvam esla naturalidâde mulua. O jovem vizinho que não

conheço muito bem bateu em minha porta e disse: "QueÌ

abaixar sua vitÌola?" O jovem que me visitava, e não conhe-

cia o vizinho. disse tÌanqüilamente: "Assim?" - com um me-

neio de mâo que queria dizer: "Sei". Compreensâo e aceita-

çào. Sem discussão

Quando reporo que me sinto egoísta, também Ìeparo
que pr?ciso ser egoísta na ocasião, e a afirmação nítida de

minúa necessidade exprime-se nâtuÌaÌmente, sem súplica oìr

exigência. Sem suposiçôes. Naturalmente, às vezes quando

obsãrvo que estou sendo egoistâ, vejo que não preciso sê-lo'
que era tudo umâ toÌice e posso 1âcilmente desjstir. A obseÌ-

vação, sob a forma que tentei descrever, parece chegar à ver-
ilaãe ilo momento, não perturbada por noçóes de qualquer

tipo. A veÌdade do momento é livÌe, sem limite. Para mim,
isso é espontaneidade, que também incÌui humor, mâs esle

humoÌ rarameDte pode ser tÌansmitido a alguém numa ane-
ilota, porque está tão integÌado nas ciÌcunstâncias únicas do

momento que seria precìso descrever todas as circunstâncias,
e aí o humor se perde poÌque o que é engraçâdo é a conver-
géncia de tudo num só momento Esta é uma maneira borbu-
I'hante de viver - falo do tipo de bolhâs que sobem da soda

limonada. Quando Ìutamos por bolhas - o que paÌece acon-

teceÌ muitas vezes em minha sociedade - parece que encon-

trâmos as boÌhas que saem de um feÌvedoÌ no ponto máximo'

Um cÌiente "conta como sempre sentiu que a famíÌia
era a culpada poÌ todas as suas dificuÌdades' e depois acres-

a.n,, -ua âg;ra que compreendo ludo o que fizeram acho

n,r" . 
"oi-" 

e"comigol Para mim. sâbêr que é comlgo chegâ

i".tu for-", quânão compreendo ludo o que fizeram ípara

miml, compreãndo também que isto deve ter sido feito para
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eÌes". Ao saber o que ocorÌe comjgo, sei o que deve ter rrcoÌ-
Ìido com eles. Entáo, tudo volta câda vez mais parâ trás, e
cada geraçáo vê o que "foi feito" peÌa geração pÌecedento.
Ninguém deve ser condenado e o que posso fazeÌ é começaÌ a
tÌabâÌhaÌ dg.rra e romper a cadeia, paÌa não fazer paÌa ou-
tros o que foi leito paÌâ mim. Náo é suÍìciente que eu âpenas
saiòo disto. I'osso soòcr e, apcsar dìsso. nada ocorre comigo
ou lbra de mim. (Umâ coisâ âcompânhâ outÌa.) Posso me sen
tir superiur d aìguem que nao s'Ìò' o quo sl-ì. sl-m que,' 11F

nhecimento me toÌne uma pessoa melhor. Prects<t desfazer o
que me fizeÌam, pãrà Íàzê-lo de oulÌâ mâneirâ. Em mjnhâ
vivência, é aqui que aparece a parte assusLadora: possa achar
sâtislatóÌio saber e quase âleÌÌoÌizante Êr:er- Mas é ao fazer
que eu mudo e, em mjnha mudança, minhas Ìelações com as
outras pessoas mudam também.

Quando me mudei para uma cidade a umas mil miìhâs
de distânciâ, onde não conhecia ninguém, o médico que, por
sua foÌmação, tinha sjdo Ìecomendado, não queÌia concoÌdar
com o regiÌne que o médico anteÌioÌ e eu verificamos - de
pois de tentativas doÌorosas e muitos erros ser meÌhor
para mim. ResoÌvi que seria nÌelhor deÌxar esse médico. O
oulÌo especialistâ que poderiâ me âtender tinha mudâdo pâra
o aÌto de um "canyon" e abandoDado a clínjca; cu não sabja
mais nada sobre os outros médicos. ResoÌvi que preeisâvrÌ
ficar sem méilico. Durante aÌgunì tempo isso deu ceÌto, mas
cheguei â üma Íãse em que Íiquei pior, e sabia que pÌecisava
ajustar a dosagem de cortisona. Náo podia dizer se devia
toÌlaÌ mais ou nÌenos. Desejei pedir socorro, pelo teÌefbne, ao
médico anterior. Nào o fìz e me senti geneÌosa poÌ nã{)
chamá-Ìo. Cssa foi a primeirâ vez em que eu me pÌendi â
uma coisa que, a paÌtir de então, verìliqueì seÌ um fato de
minha vida: quando me sinto nobre por não Iâzer algüma
coisa, não sou erz quem está lazcndo. Fiquei cada vcz pjor c
me sentia cada vez majs nobrc, Pcnsava que eü não cstava
chamando o médico e, no sentido objetivo ou íísieo, isso er:{
verdader esta pessoaj este coÌpo, não fez o chamado telcfô
nico. Mas o mundo interior não é tão simpÌes assim. Porlrza
sôJo, mas tem uma enoÌmc capacidadc para perturbrìr s('
porque outÌâs pessoas tinhâm inteÌleÌido com suls intlic|Ì-
(,ie-. Tive um sonho quê e5.ìârêcêu i.lu. E r-rl r-nt. rr:rnr! i-
lhosa a maneira pela qual alguma coisa enì meu inteÌior con
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llnUiì il veÌ cÌârânìente. nìesmo quando o que chamo de

ì"'''ì r, 
^ 
ï.t*:;.""*i ente" está tào coníusâ quc vìvo num Ìn-

Fm nreu .onno ch'Atr.r a um iluiìrlo ônJp ',T" T tl
, -t:rvr 'cnl.ìdâ riÊid:ìmcnl' num hunr'o 'om o: ulho. Dem

,,:;,;;":. ;;;;;;i;". a raixa de ruz brltrant.. do soÌ que aL.a-

', ;.,,ra r i.rnpì;. Acl'' l qllc 'rn um r t"lrc" tir;'r i"nradr ali

.,',i;ì";.;;;.;'";ì. r'".'"'1" mudrr d" ìuscr: Íìcarrr rÌi-

ìì,'a...-""á"tì"'"nt'r ns "lh'' Eu'' nrind" errnde'r'rp"rio-
:;;;. #-;'';' aqrnili' {Lrr ir" :r rrn"ìc e rb;rrrni c ten'-
;l:;ï"ï;; ìrl".,"ï" ã" tu, tt"''''ì'u'r'- pPJ'or: scnt'dr:

"';;;;;;.,,n. m*sa 'ln r"L itorio ên1rcridns ' m ion\êrsâ

ii;"ï;;il;;;:-;o' "nto'o,'' 
o que rrzemos Niìo tinham

rnteressc Ììor nÁs''' 
{ )t,. n.lo rcorrlpr. v rr i crtm È_lÈ _ 

' 'nhô r! 
o dêsr'ohrir rlrlc

. -,,""ì;;; ;.,,; nu c mrnhr prrre qu' ê prourameda p"r

:,llï;:";:.".;;: ;", pu roho Lr 65" "-tavr rrzendo I di'

"""a' 
-ï"frr.,4" tnìpfÀnicrr qtre mc aìiriaria As pe'sors

ïr" """'.- "i.a"'"vam conr'!ç'ar crrm o' hishiìh"teiro- 'tu*
:; ;;; :'" n..*,,. '",*"","nrc- ts "n'urorica: No:sJ
'"1ï-];;.'"';'' i;h" p"g''.n''r'..i rlrvrda' mri- imPnrrJnr's Íèi-

i::.;ïï^*; il""";ã' i'"l'"i'" quinze meses de aìugueÌ

ì...,ìi.. i'"r'" milciolcrps no brnro Ma''on'inu"'" Ì'"t.."-
lll:ì';:ì.: ""i- ã,: o"."a', ""a 

,irram.nr" quando cra criti

:;;:"":;'ì;;;;;.;"'.- n po"-' npuror i.r o m' drco c qu"

lï""Ji'l"ii"--,r'ir'"'-" ài'o q'" eu erc ncìiror icã roda a

;:"ï;".,Ë ;;; Àuìr'"*- ".''"oii*' 
Inr;rnizrm nìFdic'15 com

ãhamrda" r.lr.lonicci. Eu não lr lazFr rs<o
"'-"'-Eì 

";a.t" 
vivenilo num mün'lo compÌetâmente iÌreal'

n,,ror.ï.;;ì;; nn,"i'n' n"o echara quo pu fo-.e npurot.ica

'."' lot.rnr-ru, ourna" Frr prPcis" trocnr d 'ortì:ônd 
p quânln

:",,;Jï;;ü;;J. ""i'' '"no' 
ao q" rr ao m"dicn locar'o

.,ti 
"u 

n"u,".iu pscrupr'rlos d' lìzpr _' 1iv*s'e conlrrn(à nër'

ì,ì*"ã,, ri".."''"* nro (onsig" I nr'nd.r a: cÔisas

"""'"ó;ì;,ì,;;;;;rc, ndi I mrnh, drficuldrdp rui para o rc-

lefrrne. Mas dcpois de uns pâssos' parei como se tivesse sido

,Ëiã. 
' 

.a,' inmn se tiueise parailo voluntarìamente N-áo

ì 'i'l i. tái"n'" Enlao m' íìfa"lëi pen:êì ê fiz oulrê' corsâs

j 
'."r.i a. novo E lu' no\amênlê dêLrda (ìuindo r"to ccírn-

ì,.=ï. 
" ".r.t," o.t" dar mri' um lrer:o parFrrd dcmri' r'om-o

i.ìl,,,, ".pu.t"i um rulo romprF':'rr pira lorâ do camrrìrro
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Parecia tolo tentaÌ. Então minha mente me disse, muitas c
muitas vezes, que estâva ceÌto, que desde que etr Lompreett-
dlo e sabia o {Ìue tinhâ âcontecido comigo, estâva tudo bem.
Isso eÌa muito convincente, embora nada me dissesse quanto
ao que fazer com a coÌtisona. lsso Ìevou dois dìas, até que eu
soube reaÌmente que pÌecisava pôÌ um fim àquiÌo qÌre estava
eÌÌado, que,4ouio uma bataÌha inteÌior que eü tinha de ven-
cer- Obriguei-me a ir ao teÌefone. Quando ouvì a voz do mé-
dìco, disse, com tremores difíceis de reproduzìr no papeì:
"esta eÌa uma consuÌta médica e foi transÍbrmada numa con-
suÌta psiquiátrica". Passamos então à coÌtisona.

Depois disso, tinha alguma dilicuÌdade para 1âlâÌ com o
médico, mas nada que eu não pudesse desfazer muito facjÌ-
mente. Depois dâs pÌìmeiÌâs vezes, teÌeÍonava quando preci-
sava de ajuda, e não teÌefonava em caso contrário, e isso era
tudo. PaÌâ mim, esta Ìiberdade era Ìinda, como sempÌ'e que
me sinto Ìivre para agir de iìcoÌdo com as circunstáncias to-
tais, de acordo com a rnlnlÌ.ar autoridade, não poÌ causa do que
alguém pensâ ou diz, ou pensou ou disse que eu ou outra
pessoa dcveríanros fazeÌ. Vivo diretâmente com os Iãlos-

No inÍcio de minhâs ÌÌrtas, havia desânimo. porque eu
não podia ver todo o cenário como agora o exprimo. Sír sabia
que zes/o sjtuação aÌgunìa coisa eslâva erÌada e eu pÌecisava
corrigrJa Entao. hcvra outrc srluccco e êu prêcr:ra corriÂÌ.
Iâ. Isto conlinLÌou..- e continuou.., continuou.., aparentemente
com nada adiante e uma repetição sem fim. Mas depois de ter
passado um número suficiente de vezes, em diferentes circuns-
tâncìas, comecei â veÌ aÌguma coisâ que todos os casos tinhâm
{ìm comum. Comecei a apÌeendeÌ integralnìente a distinçào
ontre o quc os outÌos tjnham posto cm mim c o que vinha de
mim mesma. O que fora uma difíciÌ bataÌha com uma cegueìra
rrpris outra, cada uma deÌas super:rda isoÌadamente, passou a
sor mais harmonioso. com umâ consciênciâ mâis íirme de mim
nresma. Em cada vez, reveìava-sc alguma coisa de mim, e

rr lguma coisa que nár) era eu, era posta para fora- Agora, parcce
(lue "continua", mas o sentido das paÌavras mudou. O que
( on)eçou como úma bataÌha depois da outra, tão cansatjva. tao
r'h citrs de dor, agora se toÌna ÍÌeqüentemente âgrâdáveÌ, como â
rrlcgÌia de uma criânça com o seu cÌcscimeÌìto e coÌÌÌ o seu
(1rììhecimento cÌescente. Às vezes é assim. mas mesmo então
!r'i que saiÌei disso, o que sem dúvjda cu náo sabìa quando nem
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nrr||' r r:rbia o quê l- qu. procurc\d cprrêctsr' Asor'r' muilas

', 
j, .,. 

"".a^a. 
o"" Naoser"qa' voulczer'mr'oaafczer"-

",', .,, ", itrr,"fi " 'n;o sêi o quc 1ãr'r quando Iêrminâr e'iê

liu.ut c coisas desse tipo, mas também em minhas relâções com

As Dalavra. diìquclê cliênlê nJo lâr''êm cuncordcr

,r,rn a. do que di'se que Precr.a lìcar mâij comu pr:sâgêrrn

,',r" como íotorista ' mas parâ mim i'lo quer diz'r qut':

:ì;;J; ;" ";;i^; 
â fa,'tsr " quê nâo È:ra dê âcordo comreo'

];;';;",;'';,;" surando - F mLrirJJ vczêc eurandô tirm-

Ë ";i.;:;;";. 
fi4r- n r'nrori't'r 'nl sao pc:-oas ',trcrio-

;": .,";;;. ã;;;à" o qur der " razer' 'mbora êu ncr.dbia o

,flro e Dcnce qup:ôu cu mê'ma quts ':lou diriÊindo Slrì/o qu"

l;; "";;;;;;". 
mas na pairdadc e"r"u 'endo suiada

,ìrìr"a" rn1"r,rã '.ron," 
.. d"'poJ" da inlervcncáo exrêrror e

, ntro em harm.nia comiP!,. |.nlao Lr'''r m' coml um pâs5a

";;;;.;;" ;;" e obrrgcdo a asârrirr r Llir"(ao ê ôbscr\âr â

ì",.^àJ. Ne" ha carro. ncm ..:lrëda nem motori-tc
-[uartdo 

a "opiniáo cada vez mâis aceita" diz que sou o

.*a"rJJ" minha cias.e. isr,, nào lem 'entrdo prra mrm Sr-m

h',r icll i"to Dode aconl'(er e ac!'ntcce mrs n'u preclsâ âcon-

i"".t. fu' iondicionada e o\istem mrn( iras pcla" quaÌc

nl"áì *".o"ai"io"ada Mas posso sabeÌ quando o meu con_

;t"i"";;;;"i; me at'apãtha''do, e tenho aprendido -a
iJ:ï$;;;; i^'ìg"- ""'"Ë*l 

Descobri que' embora ainda

nrn oo".a latè ìo rodn o tempo ãindã cs"im eu poì_io por um

.".rJJ" "rn. em algumas circun'lancias m3ì.res quê Fm

ãìi.ï-ì"""""ai, ionãr me dand" umc pancadrnha em meu

I;;;;;;"t'; menral * ao rralar naturalmenre t 'cm frip/a os

;;i;:'"' :. ;;..;,-- o;"-'nr "' M in ha .spêrdn(â dc cduca(c."

inclui a possihilidade dr- qu' pos"rmn' cnmc(er c irprêncteÌ a

i.r"ì- i"tã "" primeiro ano, ou até no jardim da infânci,a'

Ë;";; qu; se a educação fosse viÌâdâ do âvesso' entao

estaria no direito. Neste caso, ocoÌÌeÌia atÌavés da interaqão

à;;;;";t;" interioÌ com o que está no exterìoÌ' o interior

l*iìi*"".ta""* Parecemos eÀquecer que' iniciaÌmente' é do

int.ÌìoÌ due as colsas vcm' '"J"ìaì, 
-i"fta fiìt,a rinha doze ano' descL'bri quê u

^- "Àïïã.a"ã"i." " 
compl"ta pe-quisa sôbre o,'Ôub.r

"-"ti"r.n. lniciëlmente, gosla\ã dP e'lorias de rlrrtlho) l'lil

iil;:"" ";'p;;;-;" "ãni..gii' 
indi"'i'inadamenrê mas dê
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pois corneçou a fazer escoÌhas. O pÌimeiro dispensado foi
Zane Grey, porque "no começo já posso dizer como o livro
acâba". Passou â se interessar mais por relatos de fatos e por
estóÌias com jnformâções precisas. Ao ler por prazer, obser-
vou que nas dilerentes paÌtes do oeste se usavam nomes dife-
Ìentes para o vestuário dos couárrys e até para estes, deno-
minados "buckaroos" no Oregon. Observou que a Ìoupa va-
Ìiavâ de uÌn lugar para outÌo, de acordo com o locâl e a in-
fluência dos índios e dos espanhóis- Notou tudo isto táo bem
que podia apreender essâs caracteÌísticas ao primeiro relance
e, quando possÍveÌ, Íãzia desenhos. Pela primeira vez pensei
em "pesquisa" como aÌguma coisâ que náo está "lá fora", a
ser apÌendida com outÌos, mas como algo que, em primeiÌo
lugâr, vinha das pessoas, exatamente como no caso de rninha
ÍiÌha. Sem isso, como explicar o que aconteceÌa? Há alguns
anos, Ìi um Ìivrinho sobre o processo de educação, dedicâdo
em sua maìor pâfte à descrição do processo de aprendizagem,
â partir de estudos de psìcologiâ. EÌa todo muito bem funda-
mentadu cumo poderia -aber qucm con\ i\eile com criân(as
ou se observasse. Mas o restante do Ìivro era dedicado à per-
guntar como podemos/azer com que isso aconteça? Parece-me
que, como é o que acontece (aprendizagem), tudo que temos
que íazer é dcírar qrre aconteça. Queremos sempre uma ex-
pÌicação, e isso é uma penâ. Cheguei a ouvir professores que
pcnsavam que pÌecisamos ensinar âs crianças a bÌincâr.

Uma coisa teÌrível sobre o que me ensinâÌam é que
rÌio se amplia. Na escola, me ensinaram que o passâdo
nrudou e para melhor - mas que o presente era ,,o fim,,.
'ì rnhcmo" ch.gado. P,)rlanto. çluânto mais eu \ivesse, maior
o número de ìnformâçòes erradas que teria em minha cabeça

como: 6.Z dejuros ÌegaÌ máximo, um paÍs chamado Boémia.
rrs prì ncipais exportações doJapáo e o sistema econômico ingÌês

piÌra não mencionar o nosso. O queá o norjso aiÍìda me parece
rrs vezes errado,porqÌre não é o que me ensinaram que é. O que
t '(nsíìtarãm que era náo tem a menoÌ importância.

Inúmeras vezes, quando me descobri tenazmente ape-
grrrlrr a aÌguma coisa que não é real, descobri que é alglmâ
r rìi$r que me ensinaram. O que eu aprendo sozinha é mais
llr,xrvtl- As minhas obseÌvaçoes podem ser mais falhas - sei
itrr' o s!ìo - mâs sâo muito menos faÌhas do que alguma coisa
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úur me en.inaram porque a m'donco faz parte do que ob-

.,.ruu. e não lico imobiìizâda'''_ _ 
II- 

",rrao 
u"^dêmico tem lirnites definidos: mesmo que

, u rDrcnda ludo que hâ denlro desses limiÌes nào posso lr
,,i;:'; ;;,;;;.i.plo,o o "."o sìnro que "Pi Quando

.::ì;; ;,;;;;; sozinha. nao exrirem Psses limircs vou arê
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,r,,_u"ao"uao. em vez de e"lar ìlmitada a mânuais c outras

i"ir.ir. "rÃlr'iJ^. 
por outros Dessa maneira ganho uma

DcrsDectiva que me toÌna uma pessos maiõ razoávcl mait de

ã:;;ã;;"; à r.alidade Fico conscientP de muiras opinióes

;i;;;;";;;; e ,n., 
".p,rito 

fica mais llexrvel á medida que

";:;;ï;;"; .uìo 
"ãn,'nuo 

atraves delas A continuidade

." dá ooroue i6to náo e um curso. com o fim aÌbilrariâmente
;;-i"id;;;;;'i'" pessoa Nao êxistc um fim A consciència

cue tenho disto modifica o meu comporlamento
'"' ''õ;;;;;;;;;,ã 

'"- out'u' 
"i"unstáncias 

conhccido

.o.o "J.l.Ui"nt" liberâì loleranlP 'provem dc minha pas-

sascm de um campo parâ outro nao através cle determlnaoas

.ii*. "-"Ji"uat" " 
' 
elacionaclac poro mim Denl ro de mim'

ã"i" ."iu"io""-""to é mais amplo e tem maior aÌcance que

",ìì1.""ì *i* 
que possa seÌ poslâ em ìivros ou pênsadâ para

ïì;:;; "*;; 
p-"..ào. e p'oaìcio'o o espa(o em meu inrerior'

ü." ïr".'* p"ã" 
"rrta 

r para dãntro de sr e dcscobrir isso - e

alescobrir também que este espaço se encolheu quando-absorvi

;lïil. ;;;;"-para digeii-ü Entao rrco como os Navajos

;;;-;i;.; "t" 
;"; tem mâis ìusar na cabe(at"'"''ò,,;;J; 

"liuan 
.o,int.u, d-escubro qu* embora muita"

.oi"u" io*u. 'er muilo conhecrda' dp um modo gPraÌ nao

ood"a "", Íixadâ' com precisão e permânenlcmenlp
i;;;;-;;-;".". dosmatica. e ao mesmô tempo mdi" livre'

;;;d";"- ; i.,cer't",. qo" é a reaÌidade da vida Ao ler

"tì"ïà. 
a" 

','ri,ã" 
p"rrodos drfercntc- observo como cada-um

foi cundrcionado por seu temp!' c isto me lê\a o procuÌar ue

,r'. -"".itu" * -inhas ìdéiã' foram influencradas peÌo meu

i.-... 'òï..iã 
""ae 

is<o mc ìiberta e onde me prendc e

""iï""0Ã.ãì"."a". 
â coÌlar os elosque -Pgundo dc"cubro'

n"o a"o aon,"-poráneos mas uma -obrpvivencic do pa"'uoo

alominante. mas em extensão Passo, entâo, paÌa o que e ver-

àãã"itã-"i.t" contempoÌâneo, para o que está -aparecendo
:;;;; - " mudanqa ìi'oa, náo a morta DescubÌo autoÌes
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cujas idéias mudaram em Ìivros sucessivos, o que tende a
manteÌ a mente mais abertâ quanto a nós dois. Descubro
que, quando reÌeio um livro que me iÌlteressa, o que me diz
da segunda vez pode ser muito dileÌente do que o que diz da
primeiÌa. Isto me aproxima da minha reaÌidade e da dos li-
vros. Tudo isto tem, poÌ si mesmo, uma conseqüôncia sobre
as minhas ÌeÌações interpessoais; aìérn disso, quando estou
loÌheando ÌìvÌemente estou feliz - náo feliz por causa d,e al-
guma coisa, só feÌiz - e isso influi também em minhas rela-
ções inteÌpessoais.

PaÌa mim, estes fâtos constituem aprendizagen sigzi-
ficati.ua. Sâo fundâmentais, universais, aplicáveis a qual"
quer pessoa, qualquer lugar e quaÌquer época. Consciente de-
Ìes, 1ìco em contato com a realidade imutáveÌ da mudançâ.
Tendo anles esta consciência, o que faço no mundo efêmero de
minha vida é mais inteÌigente, e isso vale também para mi-
nhas relaçôes com âs pessoas. Ao mesmo tempo, sou uma
pessoa mais âutônoma, capaz de descobrir sozinha e com con-
fiança em minha capacidade de descobrir o meu caminho. O
fato de o meu caminho ìncluir a ajuda de outros náo reduz, de
maneira aÌguma, minha independência, porque escolho so,
zinha. Aceilo o que posso utiÌizar na ocasião, o que é signifi-
caíivo para rnim. Depois, tudo o que aprendo está Ìeunido, no
meu mundo interior, com um número de ligaçôes maior do
que poderia ser Ìegistrado, mesmo que passasse a vida in-
teiÌa nisso, porque ligações novas estão constântemente
sendo feitas enquânto estou escrevendo. Disponho de todas
estas ligaçòes quando deÌas necessito através do meu "com-
putador". Uma parte de mim é uma máquina táo fantástica,
contida num espâço tâo pequeno e tão fáciì de Ìevar comigo,
que é absurdo ficar entusiasmâda com os feitos das máquinas
constÌuídas peÌos homens. São cômodas, se as utilizamos
adequâdâmente, e ìsso é tudo. Eu também preciso utilizâr
adequadâmente a minha máquina, náo interferindo nela,
porque quando sofre inteÌfeÌências se torna imprestáveÌ.

Não me parece que haja necessidade de um problema
para este tipo de aprendizagem, embora um problema sem
dúvida possa me estimuÌar. Mas talvez eu esteja empregada
de manejra excessivamente Ìimitada â palawa ,,probiemã',.

. Quando aprendi a ìer, fiquei arrebatada pela aÌegria
rìc minha aprendizagem. Ao mesmo tempo, é verdade que,
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rrl.ó conseguir ÌeÌ sozinha, dependia do tempo de ninha máo:

i.""i""uí""p".u. que eìa Ìesse para mim lsso poderiâ seÌ

i.r"ià"..a" ì- p.ábÌ"rno. Mo" quandn ett estava com oito

,n,,". 
" "u" -urrËá" d" sábado ia à escola alemá, ficava per-

,ilào'a"..tt.,"i""-o ao escrevet o alfâbeto gótico, as Ìinhas

fir.." pà.. "l*., as grossas para baixo Era fascinante desco-

;;;;.1;;. coniunto completamenle diferenle de sons e fi-

r,,"rl ,t.t...r I como frau - queria dizer em oulrâ parlp

ãu .undo o que a minha máe era De"cobrir que hìndergor'
;;.;;;;, friqüentaro, era uma pala!ra alêmã nc" ingle"a'

"ro "l.n d"s"obti. que eu trnha eslad{' na Alemanha e não

nos Estaalos Unidos Depois, houve as palavras que eram as

mesmas que as nossas, e outÌas que eÌam qu ase as mesmâs'

que reunàm o que pâÌecia tão distânciâdo

Nâo creio que cu tivesse u rn Proál"ma que me Ìevasse

a estudar alemáó Em prirneìro Ìugar, eu sabia um pouco

it",r uuà ut"rnao ui"da faÌa alemão quando tem alguém que o

""-pì"""a^. 
N*t" sentialo,.o alemào já fazia parte de minha

vida.
Mas o que o meu amor por lâtjm no Ê(inásio tinhâ a ver

ao. u rninhu iidu? A uni"u ìiÀa(áo qu" poss" enconlrâr e que

qoòto de patavras. de -eu sentido e suâs derivaçoes lvlâ' oe_

iãi.i"ìi-_."" p"grei o jeit" c quando precrsei pude e"tudar

sozinha o Ìesto.
Como minha fiÌha pode se interessar tanto poÌ coro

ar*. o*não ou".ou a viàa nu Havar' nd cidade dc Nora

Vl.t. iìu tngtur"..u ê na coslâ da Nova lnglalcrra anlêc

á" ì"-p" a.-t"f""i"ao e quândo não tinha assistido a mttitos

iJ-".ã" "i""-ur 
echo qìe a resposta é que gostava de caua

irl._C.tn t.e" ..to", q.,uttdo se queixou de estar doente per-

-ï"t.t ià* 
" ot"..rLria ela diss': "Pa"'r-a no caralinho do

irtoì":t À". cìnc,-,. c escola mandou drTcr que cla ra bom no

oiãno " "ue".i" 
que tivesse âuì4" pârt'cuìare" Pêrgunlei se

Iiu co"t^.Ë dissó e depois de um ünico momenlo dê pausa'

ãi""Ë, iso-, eu preferià montar a cavalo" Sempre quis o ca-

u^tn ou" nun"" a"u" e êõse pode ler sidu seu probÌema que

t..nlveu com os cavâlos dos ìilros

Quando fui viver no Havaí, pela primeira vez me inte-
,e..ei pelo esludo dê Histdria. Naquela opoca. a Hisroria cs-

crita tìnha só uns cem anos c Lodas â' fonÌes esiâv3m à
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mìnha disposição. Ao mesmo tempo, tinha possibilìdade cle

fazer peÌguntas a pessoâs paÌa quem muito daqueÌe passado
era parte de sua vivência, e outÌa pâÌte vinha âtÌavés dc
seus antepassados imedjatos. Como eu vivia nas ÌÌhas, tudtr
isto contÌibuía para â minha compreensão do que eu estava
L:iuendo, e gostavâ disso. Acho que outro fator pode ter sidrr
que nas llhas eu estavâ exposta a uma maneiÌa dilerente de
pensar sobre a vida, e nesse sentido lìquei Ìealmente inteÌes-
sada peÌa história da IÌha.

Se houve "probÌemas" nisto, penso que podem ter sido
Ìigados, p ncipâlmente, ao fato de que, quando esíive peÌa
pÌimeira vez no Havaí, ,lre probÌemas, sobÌetudo durante os
primeiros seis meses. Embora eu tivesse guiado no tráfego do
Dia do Trabalho em Nova York e em lugares semelhantes,
quando cheguei ao Havaí o tÌáfego de HonoìuÌu me apavorou
de taÌ maneira que estacìonei em PunchbowÌ e fui a pé para a
cìdâde, até poder imaginar como ó que se guiava Ìá. Repeti-
damente, quando eu dava uma voÌta em HonoÌuÌu ao fazer
conÌpÌâs, obscrvava o tÌáfègo paÌa tentaÌ compÌeendèìo. PoÌ
fim, a coìsa se escÌareccu: em vez de obedecer a reqras, os
motoristas guiavam por obseruação. ObseÌvavam os outÌos
carros e observavanÌ os pedestres, e movimentavâm-se de
acordo com eles. Então guiei para a cidade, guiei com eÌes e
gostei disso. Tìve urn probÌema com a lentidao de tudo no
Havaí: era o que eÌr qucÌìa para mim, mas era um problema
porque Íicava aborÌecidâ com a Ìentidáo e pÌecisava descobÌiÌ
como resolvêla. Eu precisava rze acalmar: dçíris âpreciei a
fircilidade e falía de atrjto ao ândâÌ Ìentamcnte. Tjnhâ o pro-
blema de viver onde me parecia qve todo Eente tinha cabelo
preto. peÌe morena e oÌhos escuÌos. Nâo cra preconceito ra-
ci.rl, era só saudade. Quando, oito ânos depois, voltei para os
peÌes brancas do cont.inente, paÌecia me que todos tinham a
rrp.r'nnria d. d,,.nl.s Adorêi ar mrng,ìç. os momó...,,s rr:i-
ticuns. {ìs goiabàs, as mâçàs da rnontanha, thcìnot.ìas e potis
e tudo o mais. mas me parecia quc se pudesse chegar atar a
CaÌilórnia (um Ìugar cle que na veÌdade não goslâvaì e pu-
desse comer abricôs, pêssegos, uvâs, peras c maçãs drÌÌiìnto
dez dias, então seria mais fácil para eu continuar:r vivcr
nâs llhas. Fiu tinha o probÌema das Íormigas: achiìvl que
devia ser uma dona dc casa relaxada porque sempr.t'hrLvirr
lbrmigas em minha casa. Às vezes. eu entrÂvâ ììl{ ciìsrì.liìs
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t! ss(,rìs piì1lì riudálas c levava um susto. As pessoas eÌanÌ
rrìì ìx)uco di1èÌentos daqueÌas com quem viviâ antes

Ocorrìam r:st.rs reavaliiìçòes e estes ajustamentos, e

Lslo piìrcciiÌ abÌiÌ o meu espíÌito e tambóm me Ìevar a ter
(lrivicÌrÌs eÌn outriìs áre:ìs. Ao tentar rcspondeÌ a eÌas. cníron'
//11Ìr problemtìs, nÌas não Ìne piìrece ÌIe(ress_árlo ter o pÌo_

l)ìema antes. Isto nìe sugeÌe que, ao tcntar proporcion.rr "se-

guÌançâ' aos filhos, nÌantendGos nunì iìmbientc Íèchado, po-

dL'Ìnos estrìr imbecilizandots. l)epois, quando Íãzemos com

qLrr sr: especìaìizem muito cedo, nós os imbetilizamos âinda

N{as. de quaÌquer miìneiÌa. hiìverá apenas o "pro
blcma"? Parece me que eu podeÌia ter ÌesoÌvido o nÌeu pÌo-
ì)loma de scÌ doeÌrte de outÌa maneiÌa, mas quando descobÌi o

pouco que a mecÌit_in:r sabe sobr-e todo o campo da doença crô_

nica, minha curjosidatle foi dcsperlâda pcÌo terÌjtóÌio desco-
nbccido ern que vivia. Initialnrcntc. iìssosteiìne, Dlas depois
urmecei a me acostunÌiìÌ-. e gí)sfo dc me movjmentar no des
conhecido. enrbora isso nÌe âssuste e seia doÌoroso. Nâo gosto
do medo e da dor, mâs gosto d. Êr1o de expìorar' Expìorei com
o médico o que eÌa conhecido peÌa medicina sobre as doenças
crônicas, com Ìcferênciâ específica à minha doença Al,Ìavés
de sua honestidrìde, aprcndi q&.r/úo ndo se conhecia Tudo
isto agitou iì nÌinha cabeça até que tive o sentimento dc Lrm

beco sem sâídâ. de cstar de certa forma no ciìnÌinho errado
!'oi quando eu me desviei para a psicologia. Acontcceu. TaÌ-
vcz isto me Ìeve algum dia de volta à medicina lsso tambénÌ

lsto sugere que contar às crianças o que rÌdo ó conhe-
cido pode ser tâo útiÌ quanto contar-lhes o que se conhece.
(,)uando me dizem apenas o que é conhecido, pâÌece que está
iudo "ali" nada resta paÌa que eü_ contribuâ. Só posso
aprendeÌ o que os outros descobÌiram. E um mundo fechado.
Quando sei como é pouco o que se sabe, do que é desconhe-
cido, todo o mundo se abre diante de mirn. Estou livre para
expÌoÌar e fazer as mìnhas descobertas, em vez de seÌ um
r(ìcipiente pâssivo do que é conhecido - â ponto de pensar
que rudo é conhecido poÌ aÌguém e que somente atrâvés de
outÌos é que posso adquirir conhecimento.

Vi isto aconteceÌ Ìecentemente com diversâs pessoas,
ind ividuâlmente, quândo descobÌiÌam como é caótico o campo
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da psicoterapiâ, quanto ainda é ignorado. Uma delas rljsse
com todâ ã libêrdade: cada humem e.rr nà suà:..ê â: uurrus
se exprimiram apÌoximâdamcnte da mesma maneira, passa
ram da ìimitaçáo de tentaÌ encontÌar umâ resposta especí
fica, já conhecida, para â ÌibeÌdade de fâze. as suas descáber_
tas. Sabe-se mais quanto à maneira de ficar em dificÌrlílrílps
do quc quanto a f,,rma dr, resolvé-ja.. Ao,ab.r como c- c,,rsa"
podem ìr maÌ, essas pessoas agora estão tentando alescobriÌ
sozinhas como desfazêlas, tanto no sentido de curar. como rle
prerenìr atrcvc5 dp tenrariva" c êrruç intelrgenl|'c. Sp lodos
fiz"s-em,'s r.ti,. pcrecê.me que sairramn: muilo mar- dê_prê.-à de nrrsòâ- dificuldades. Aìqun" tem mìrito mcdo di_to,
porque as pessoas efram.

Sem dúvida, isso acontecerá. Mas nâo serão erros tão
persì.stentes quanto os erros eÌrslnados, c acho que são os
erÌos peÌsistentes que nos bloqueiam. parece_me que os psi-
cotcÌapeutas que acreditavam conheceÌ as Ìespostas, porque
tinham sido prcparados, 6zerâm um ggancÌe mal, poi" 

"unü_nuaram sempre com os seus crros. Como tjnhâm a certezâ de
que as respostas íìue tinham estavam certas. não faziam um
número suficiente de perguntas e. quando âs coisâs náo íam
bem, as perguntas eram lespondidas em função das respostas
que já tinhâm. Esta ó uma boa maneira de ficar imobiiizado.
Se lo.los os psicotoÌLìpeutas tivessem leito jsso. não teríâmos
chegado ros.novo. con(tsrlo- quc remo" hoje

Crando parro d" no"sã diliculdrdo parocc provir dr
conservação de uma crença. Sc tenho a certeza de que é bom
bateÌ numâ criança, de que é bom daÌ_lhe gÌândc iibe.a.ae,
os ÌÌÌâus ÌesuÌtados me ÌevaÌão apenas a inÀistìr naquilo em
q_u_e acÌedito. E o que parece ter acontecido corn a eáucação.''Não deu o que desejár,amos, então vamos dar majs educa_
ção' parecc ÌesumjÌ o que ouço o tempo todo, de todos os lipos
de pessoas.

Quando uma profissão eüa, pÌejudica todâ uma geÌa_
ção ou mais - como no caso da alimentação de quLrtrã emitucln' ìorac e do proceir6 pàra náu ninar o bebo. ìr, r.r,, d.
um tndtvrduo ni.ro ch|glr ,r têr um âlcíÌnce tâo grcnd..

Oulra coisa boa no Lrto de toda genle"tenLrr lazer aju;ì p.i(',,lnrapic.rnrluind,, de.r m*smo,* qu" ruda .-.c
Íì(inte não serÌa Auloridâdc. Se, em minhas reÌacoes conr orr-ii:r- pcssoirs. renho alguml,.,,rj:ì qLrc nc,,,,b,,m prru clas,
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ll)r('sorì1.àrão uma resistôncia que não írporiam a uma auto-
ri(lll(ìo, quc supostâmente sabe o que está fazendo.

A minhâ experiênciâ com a maioria das autoridades é

rlrrr" t.rabalhar com eÌas" signihca que laço o que eÌas man-
rlrrnr, ainda que me lâçâm passâr um mau qua o de hora-
lss(J nâo passa de escravidão sob outÌa forma. "Trabalhar
conr zrutoiidades" só tem senlido para mim quando o pÌolÌs-
sionaÌ e o amador dizem: "Do que você ofeÌece continuo com
islo, mâs não com âquiÌo", ou "Vamos experimentar isto e ver
como funciona". Entâo, existe umâ educâção continua dos

dois Ìados, e cada um é ao mesmo tempo ÌesponsáveÌ por si,
rìtravés das escolhas que !â2. Na verdade, isso faciÌita muito
lr âção das autoÌidades e parece-me que quâlquer autoÌidade
em -juízo peÌfeito o apreciaria: contribuiu com o melhor que

tcm a olerecer. mas â escol/rc é feita pela outra pessoa De

miìneira semeÌhante, a autoridade é responsável por szas es-

coÌhas por si, e por maìs ninguém. Sei como isto ocorre
porque tentei o pÌocesso em medicina, educâção c psicologia.

Quando encontro autoridades que o peÌmitem, torno-me mars
inleligente e tenho prazeÌ na democÌacia Quando' como

mác-alÌtoÌìdade, permito isso, torno-me mais inteÌigente e

tenho pÌazer nâ democÌâcia. Em minha expeÌiência, as

cÌiançâs toÌnam-se mais responsáveis quando sáo considera-
das ciaramente Ìesponsáveis por si Quando compreendem
qúe a Ìesponsabilidade é de aÌguma outra pessoa, toÌnam-se
menos responsáveis. Isto também ocorre com os aduÌtos

Parece-me que a democrâciâ nâo fÌacassou: apenâs
ainda náo â tentamos de fato. Como disse um rnenino da es-

cola primária âo professoÌ: "Sr. T -, como é que o senhor
concilia seu ensino de democÌacia com a sua maneiÌa de diri-
gir esta classe?"

Prêclqâmo" seÌ mais cuerenles.
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Eu sebie que a mãtana dos ,ofiens ocullavá
Seus pensamenlos pot temer que, rcveladas
Das autras tìam-èns soí.-ànaÍt
Iotal ìndtlerenÇa ou aandenaÇaa,
Eu sat)ta que viviam e aqiam
Alav;adas ern dtslarces. alhetas aas autrcs
Hanens aihciÒt; â st r --.nt.s

MATIHEW ARNALD, The Buried Life

É um dom louco esse que tcmos, esta buÌÌa- Só me
Ìembro de mcu conhecimento interior deÌe em meu tcÌ.cciro
ano quando:

Mjnha máe e meu pai Ìiem de mim porque cstou en,
cantadâ com um buÌaco no chão. O buraco está sendo cavâdo
nâ Ìua próxima e por isso não posso jr Ìá sozinha. EspeÌo
entusjasmada por meu paì para que me leve. Quando o faz,
olho para o buraco cada vez mais fundo com a mesma fascj-
nâQão com que observo minhâ mãe descascar batâtâs, Ìepiì-
rando na forma que muda, na cor que muda, na tecituÌa que
muda e na fragráncia que muda dos dojs buracos - no chão e
nas batatas.

Meu pai conta a minha máe: "LIm buraco na rual"
(Pelo jejto que ele diz, seì que não é grande coisa.) "Parecia
ter um jmã no fundo. Se eu não seguÌasse â sua máo, elâ
cairia Ìá dcntro." (Na ocasião não pego todas as paÌavras.
Muitâs deÌâs não conheço. Ouço-as mais tarde, {Ìuando meu
pai conta a alguém, e Ìembro de rninha dor, e o que aconteceu
por isso.)

Minha máe e meu paì rìem juntos, e sáo ternos eomigo
e me amam, mas não compÌeendem. Eu me sinto só e o meu
encanto sangra peÌas mâÌgens. Sou â lìÌiosa que está feÌida.
Sendo autênticâ pâÌâ mim mesma, fecho a cara a meus pais.
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lÌ uor. me cgrcdam porqu' as crian(a' devem ser [el.i-

,, ',. t: ;":;; nnn inu .oi. aJrcnrica Rro porque naqueÌe

rnunclo acÌulto de que gostaria de fazer paÌte, é isso que se

rl'vc fazcr. (AÌgunS anos depois, quando sou âtrâída poÌ urn
lrÌrÌ aco no cháo, jogo uma boìinha de vidro de maneiÌa que, se

,,lgué- aparece., posso dizeÌ que estou procurando a minha
bolinha, e não qlre estou apreciando o buraco, o que sena

ricìicularizado.)
Algumas vezes zango com meus pais, nâo poÌ "ser maÌ

cor,rpree.rãida, ou ,táo ser compreendidâ, mas poÌque descobÌi

'rÌrc e uma nanetrc de chamar a atençáo Depois quando me

ll vrm da zanga para ,, riso. fir'am murto satisfeito" consigo t-

comigo.
E eu frco satisíèita comigo por teÌ imâ€{inado isto
Está muito distante o momento de ficar feÌiz com urn

hrrraco no chão.
Menos ile lrês anos neste mundo e já eÌa espeÌta Náo

desenvolvi tudo isso sozinha- Meus pais já me tinham enga-

naclo e observei outras espertezas em minhas tias, meus tios'
meu avò..-

Meus pais e eu nos amamos e nos valorizamos mu_

tuamente. Em grande parte do tempo, em âÌgum nível, somos

mutuamente s;nsíveìs Náo sabe-os que estamos sendo câda

vez mais supeÌficiais e que faÌta uma djmensão, e que sua

faÌta de respeito por mirn cÌia uma falta de respeito poÌ eÌes

Eles me respeitarn nas coisas exteÌiores - pintar as grades

ilo terraço eìarregar coisas que quebÌam se eu as deixaÌ cajr
mas não Ìespeitam interioÌmente, poÌque pensam que nao

r.'nho \ ida interior.
Quando estou brincando no cháo, conveÌsam entÌe sÌ

ou com ;utras pessoas sobÌe coisâs que sou "pequena demais

oârâ comDreendêr" ê portânto nao fa7 mâl drzè-las Ma' nao

!rú"- o ôu" eu compreendo. p não (enho ieilo dp lhes dizer'

Então issà hca dandã,roltas e mais voltâs em minha cabeça'

Às vezes, compreenilo aÌgumas coisâs e flco magoada Outras

r"""", 
"á" 

coÀpreendo Jtento reunir as coisas sem ter sufi-

crr.nrê inform r(áo em mjnhâ cabe(a parc chePar â dar sPn-

lìdo a pla.. Porlanto, o que concÌuo e umâ tollce mâs nao 5ei

,1ì.r" i""o o"oar". E às vèzes, o que concluo náo se mantém

Ëenso de urn jeito e magoo os outÌos; depois, penso de outro

moclo para m; sentiÌ tÌaqüila Mas se a coisa se esquiva, nâo

rrì ì,rissoa PAÌL{ PESSOA lm

sei o seu rumo. Sou jovem demais para sabeÌ que â p.Ìlavrll
pâra a minha dificuldade é confusão.

Para meus pâis, tias e tios, minha vidâ é boa: tenho
pâis, tias e tjos afetuosos. "Que bênção ser criança e não ter
preocupações."

PaÌâ mim, muitas vezes me paÌece que devo tcÌ nas
r rdo dc pais Irrado". ou quê e-le- nâo "âo mêu" pai", porquê
meus pais ucrdzdeiros me conheceÌìam.

Minha irmã, sejs anos mais veÌha que eu, me peÌtuÌba
porque às vezes é uma cÌiançâ como eu e) depois, de repente,
muda e fala como âdÌrlta. Diz o que devo pensaÌ e sentir. O
que eu penso e sinto é toÌice. Um momento ântes, eÌa concor-
dava comigo. Às vezcs, brigo conì a minha iÌmã por causa
disso. Mas às vezes digo que penso e sinto como ela, e entáo
Íìe sinto GRANDE.

Mas depois fico conrpletamente confusa e choÌo:
"Quem sou eu?"

E nìnguém me âiudâ, porque essa é uma pergunta
boba. Eu sou eu. Cìuem mâis poderia scr? Isso me parece
assim tâmbém então, porque é que nâo sei? Deve havel
aÌguma coisa táo eÌrâda em mim que nìnguóm me diz que é.

Falo com meu cachoÌrinho e minhas bonccas. e com iìs
árvoÌes. Eles não me confundem porque ouvem, e posso dizeÌ
o que quiseÌ e não respondem. Continuâm ouvindo. Então,
cumc(o a mê our ir o scber que sou .u.
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A BelaÇão lnterpessoal:
0 Núcleo da }rÌentaçãa*

(:rt/1r Â ÃOC,-/ìS

Neste :ìrl.igo. gostarjd cÌl partiÌh Ì corÌÌ você ufra con-
r'lLrsao. urLrrr convicçrio quc surgìu cìe ano-r de experiência no
trrl.NìÌronl() Je indìríLluos, uma rrrnclusão qrìc enconlÌa unìi]
,ì,rìlirnìrcà() num conjunl.o cdda vcz miìior de provas empíri-
, rs. A conclusio diz .ìp('nas qoo. numa :rnpl:r divcrsìdadc dc
lrrrhalhos espcciaÌizltìos qut cxigem reÌaçoes com pessoas
s( iiì cooìo psicoterapeutrì. prolessr,r'. conseÌheìro reÌigioso,
,,r'ilntâdoÌ. tssistente soriaÌ, psicriÌogo cìínìco a riualirJodc
rlo cncontro pessoLrl conr o clienle é o elemento mais significa-
ir\o Ì:,iìrâ suâ eIiciirnci:r.

Atru,"i.s de rlinh.r experit'rnci:r pcssoal. r'ou tentâr cx-
;rlit iLrr| unr pouco rnaìs o Íirndarnelto dest:r a1ìnrraçào. Tenho
srdo pÌrncìpaÌnrentr con-.elhei|o e psicotonìpcutiì. No decoÌ-
|r'r'd(' rrinha vida p|ofìssional tratraÌhei c0nr universit:irnrs
lì( rl urbrdos. .rLluÌtos enr diíiculdadc, indivíduos "normajs"
Dor cxempÌo. ('xricutjvos e nìais ÌecenterÌente. psicriticos
lìr)spi1âÌizâdr)s liÌÌì nriÌrhâs ìnteraçoes em auJâs e serminiirios,
rrt lirrnraçào de ptrríìrssolcs. conìo diÌ.tor do cquipes de tra
l,rrlÌro. na supeIvisao clíÌìicâ cÌe psìcoÌogos, psiquiatras c
r)rir'ntâdrirrs qlre traÌrrlhanr com (licntos ou pacìcntes, pÌocu

'( 
i Lrlilizar í) rlLrc rprerdi em nLinÌra experiència tcnìpêuticiÌ.

A lgLIInas dcssrrs rcìaqocs sro iDtensivlrs e de Ìongâ durrrç:io
sror exonrpìo. nrì psirírter.ìpi:ì individual. AÌgunìâs s,ìo curtas

por oxeÌÌÌplo. ern cxpcriirncias coÌì paÌticìpanl.es de tÌ:ìba,
llros r,nr g|upos ou nt)s üonLLtos cí)rn (Ìstudlìntcs qÌrc pì"ocuram
LrÌì coìiseÌho pr-rtÌír(r A suâ proiìrndidarÌe é mujlo dilèrente.
;\os poucos, cheguei à rronr:Ìusno de quc a quaìidade da rcìa
(:ro iÌrterp{)ssorìl Íl a coisa m!is irrp(xtrìnte. ('orn alguns des-

tttrrttl ],:tlrtlrtk,onl llìrrr \'ol i12. N.".1.,rrll'no. l1lti,
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(( s irìdividuos. só tenho um contato Ìápido; com outÌos, tenho
i. op()Ìtunidade iÌe conhecê-Ìos intimamente; em quaÌquer

,,'s,,. c considerando-se um pÌâzo maior, a qualidade do en-

conl.ro pessoaÌ é que determina até que ponto estamos diânte
rl, urna experiência que ÌibeÌta ou estimula o desenvolvi_

nìento e o crescimenío. Creio que, â Ìongo prazo, a qualidade
(lL' meu encontro é mais impoÌtante que o meu conhecimento'
nì{,u prepaÌo pÌofissiona}, minha oÌientâção de aconselha-
n,,,,rtn. oi té"ni"u" que uso na entÌevista. De acordo com isso'

rlosconfio que tamÊém para um oÌientadoÌ a reÌação que

lìrrma com caila estudanìe rápida ou contínua - é rnais

importante que seu conhecimento de testes e medidas, a ade-

.uacào de sáu- reei.tro', as lcoriâs que defendp â precisão

,1,,ÌÌ que o 
"upr, 

d" predller n èxrlo acadèmlco ou a eccola em

que se formou.
Nos últimos anosi pensei muito sobÌe esta questão'

'fentei observaÌ conseÌheiÌos e terapeutâs cujas oÌientâções

são muito difeÌentes da minha, â fim de compÌeender o fun-

damento de sua eficiênciâ, bem como da minha- Ouvi entre_

vistas gravadas poÌ pessoâs de várìas orientações Aos pou-

cos, chàguei a aìgumas formulações teóÌicas, a algumas hipó-

t.ses soLre o funìamento da eficiência nas relações Quando
me peÌguntei como indivíduos muito diferentes quanto a per-

"onilidod", 
orientâçáo e método' podem seÌ eflcientes numa

relação de assisténcia, sendo capazes de permitir mudança

construtiva ou desenvoÌvimento, concÌuí que isso se explica
porque, para a reÌaçáo de assistênciâ, trazem determinados
ìncredientes de ali(ude< A minha hipolcsê é qul- e:las àiitu-
.los determinam a êficiencia, se.ja do orientador' do psicoìog"

clínico ou do psiquiatra.
Quais são_as atitudes ou expeÌiônciâs do conselheiro

uue fazàm. da rela(ao, um clima favoravel ao cre'cimenlol
ônslarra de descrevè.las com u culdado e a precisao que pu-

der, embora esteja consciente de que as palavras raramente
captam ou comunicam as características de um encontro pes-

soaÌ.

Cangtt.têncìa

Em pÌimeiÌo lugar, a minha hipótese é que o cresci-
mcnto pessoaÌ é faciÌitado quando o conseÌheiro é o que é,

Ì)r,r PEsrì()a PÁn{ PELSOA l(x -

quando na reÌaçâo com o cÌiente ó autôntico. sem "máscarlr"
ou fachada, e apresentâ abertâmente os sentimentos e atìtu
des que nele surgem naquele Ìnomento. EmpÌegâmos iì po-
Ìavra "congruência" para tentaÌ descÌeveÌ estâ condição.
Com ela queremos dizeÌ que os sentimentos que o conseìheiro
e-râ viv'n.iando ráo acc"stvei" à sua consci"nr'ir. qu" e capaz
de viver estes sentimentos, senti-los na Ìelaçâo e capaz de
comunìcáìos, se isso for adequado. Significa que entÌa num
encontro pessoâl direto com o cÌiente, encontrândo-o de pes-
soa para pessoa. Significâ que ó eÌe que não se nega. Nin-
guém atinge totâlmente esta condiçâo; contudo, quânto mais
o teÌâpeuta é capaz de ouvir e aceitâr o que ocorÌe em seu
íntimo, e quanto mais é capaz de, sem medo, ser â compÌexi-
clade de seus sentjmentos, maior é o grau de sua congruência.

Penso que, na vida diárìa, sentimos imediatamcnte
essa qualidade. Todos nirs poderíamos dar nomes de pessoas
que conhecemos, e que apaÌentemente sempre estâo atrás de
uma máscara, ÌepÌesentam um pâpeÌ, tendem a dizer coisas
que não sentem. ReveÌam ìncongruência. Náo nos revelamos
muito profundamente para essas pcssoas. f)e outÌo lado,
todos nós conhecemos pessoas em que confiamos, pois scntj
mos que são o que s.io, quc estamos Ìidando com a pessoa
rêâ1. ê ná,, com umc fc, haJa p,rlida ou profr..roncl. E de"ta
quaììdade que estâmos falando, e, segundo nossâ hipótese,
quanto mais âulêntico e congruente o terâpeuta for na reÌa,
ção, mâior é a probabiÌidade que ocoÌÌa a mudança na perso-
nalidade do cìienl.e

Nos úÌtimos anos em nosso trabalho com pacientes es,
quizofrênicos e hospitalizados, escoÌhidos ao acaso, tjve muita
confirmaçáo clínica destâ hipótese. Em nosso progÌamâ de
pesquisa. os terapeutas que aparentemente obtêm meÌhoÌes
ÌesuÌtados no tratamento desses doentes cronicamente hospi-
taÌizados, sem motivação, sem educação formaÌ e resistentes
ao tratamento - são os cluej em primeiÌo ÌugâÌ, sào sinceros,
reagem de maneira autêntica, e humana, como pessoasj e que
na rcìaçáo Ìpvpìam .rr .rurcntrcrdodF.

Mas será que ser autôntjco sempÌe âjudâ? E os senti-
m.nto- neqarr\o-) L o quc dizer das occ-roos om quê o cên
t.imento reaÌ do conseÌheiro paÌa com o cliente é de aborreci-
mento, tédio ou antipatia? Minha Ìesposta provisória é que.
nìesmo com esses scntimentos, rlue todos temos de vez em
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,'urrt'l',. i mclhor quc o (i'nsFlhtsÌro:PJir aulêniico em vel dê

,1,t,,,'. u*" máscâr,ì d. inl.res.e. prc"cupacâu c crmparra

.|" ""io::.t:ï" é simpÌes atingir essa auíenticidade Não

,l '.,, ,,;:-."i;;' iì n*pi'.i' l-put'iuu'npnrP quâlqrrer 'enri-
,',ir,,ì -"Ã..ta.". ou qualqucr ecusacan 'oh iì imprPssao

,.,",orla de oue est amoq sendo aulènl i' o- Scr cull-nl lr0 ln'luì
,, a'iì,,it to..f" dc conhecêr o íluxo dd vr\ència qu.- ôcoÍìp enì

;,,ì$;;i;;;; í""u -,."uao prrncip.ìmcntc pcla (t'mpìe-

.',i,tã. " *ru mudan(a conttnnc Por iss" '" sint' que me

.h';,:;" "J.-;;;i;i;- 
conì um e'rudânrts ' -c Êsrê '..ntrmenro

,,,.iì""". o.t.. qrrc. por el" ê fìrtr nocsa relaqáo der!' crpri-

ìì,. 
" 

À."?"',.""1; Ma' lambpm cquidev" 'srar con.ian-

l,{rmente em contato com o que ocorÌe em mim Se o faço' re-

ì.'"r.|.ãÃi ou" **p'i." r'P' sêi1timFnto d.. ridio P não

,,fr"À.uo"",o falo ligíÌdo a êsse rsludanle como pes:oâ

.frïï" S" ï.."".t" ô sentrmpnro tomo nìnha rpaçáo is''r

ì-a" r."". l, u*" ,"ì"("o 'nois prolun'la N'l,r- Psrê .ênli-

i;r; ";;rt. 
; 

"o',"','à 
a" um fluxo complc\o ê mrttavoì 

,p
islo lrmbcm prcci'a s"r dilo Cu'lârir de pârlrlÌìar com erc

*ì;;;;ftt"; por me sentiÌ entediado ê o mal-estar que

;i;i;-"; ;";;i-ï' eiLc meu asp'cro AL' comp'ìrriìhrr êslâ'

"ïiira"' ì"i'rt"" "te 
o meu scntim.nri' dc ch'teaÇao provem

i" ìJ"-"""ii-""tà ae distância com relaçáo a eÌe' com quem

ï -i;';;;.';.';; n. ooio' 'ont"ro E mesmo qurnd'r tênro

i"l.i"tir."...i"' *nlimênt"' mudam scm dLrvida 'd" Psiou

";i:ii;;; ;;;" ì;;iã '" ' 
n'un 

" " ' 
n," o e-r udanr e dessa

ÌÌìart"iau, "'""to,r 
Ìonge de estar entedìado ao espeÌar lmpa-

"i"rtt.rrt"nr". " 
rotu"/ com cerla apreên-áo pela sua resposta'

!; âpoÌa. depois de lêr comparl ilhado " 'enl rmenlo quo Ilnna

:ff;;;;;1;;';;t* nós 'intn tambem uma nova 'en-ibt-
tiãia" n" ..t^çao "u* 

ele Portantu sou muito capaz dc ouvìr

â ìurDreia ou taìvez a magoa êm sua voT qLrando perceo'

,',Ëiíi" a. man.ira mais a-utinrica porquc mc atrer i a ser

lin.".o aorn cle Eu me pcr'nili scr uma pêssoa - slncerâ'

imDeÌfêita - em minhâ relaçáo com eìe'
' T.nt"i descrever maìs amplamente es"e primeirÔ eìe

mento, pois o considcro exlremâmenle imporlanle tâlvez a

mur. deci.iva das condiçòc' que descroverei e náo o lacrl

;;;.;,,;ã;-i" nêm âlinsi-lâ GiNrrr'rN lêz ürn e\ceìenre 1râ-

ilirr. no 
"*pri"ut 

, sigiifi, açào do concê11o de viv;ncia e sua
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relação com o âconselhamento e â terapiâ, e seu aÌtigo p(do
compiementaÌ o que tentei dizer.

Espero que esteja claro que estou falando de uma sin-
ceridade proÍunda e autêntica do conseÌheiro, e Ììão de unìr
sìnceridade superfrciaÌ. As vezes, pensei que a palâvrâ trans-
parência ajudaria a descrever este eÌemento de congruência
pessoaÌ. Se o meu cliente pode veÌ tudo o que se passa em
meu íníimo e que é importante parâ a reÌaçáo, se consegue
ver "através de mim", e se estou disposto â deixâr que essa
autenlicidâde se ÌeveÌe na relâção, posso estar quase certo de
que estc seÌá um encontÌo significativo, em que os dois
aprender"mo. " nr,s d, -cnrolveremo..

As vezes me perguntei se esta é a única quaìidade im-
portaÌìte numa reÌação de aconseÌhamento. Os dados parecern
mostÌaÌ que também outrÌas quaìidades têm importância, e

taÌvez possam ser atingidas mâis fâcilmente. Por isso, vou
descrevê-Ìas- Todavia, acentuarei que, se num dado momento
da relaçào, não constjtuem parte autênticâ da vivênciâ do
conseÌheiro, penso quc ó mcÌhor que este seja sinceÌ:ameÌÌte o
que é, em vez dc sinìuLaÌ que sente essas outÌas quaÌidades.

EmpatÌa

Segundo pr:nso. a segunda condiçáo essenciaÌ na rela-
çâo ó que o conselheiro esteja vìvenciando uma comprecnsão
empát.ica e exata do mundo íntimo de seu cÌicnte, que seja
capaz de cornunìcar aÌguns dos fÌagmentos significativos
de"-a compr"ensáo Pprceber,, mundo rntcrror de senrido.
pessoais e íntrmos do clieÌìte. corno se Íosse o seu. mas sem
jamais esqueceÌ â quaìidade de "como se", é a empalia, e pa-
rece esscDcial para uma reÌaçào que provoque o crescimento.
Perceber a conÍusão, a timidez, a cóÌela ou o sentimento que
o cliente teÌn de ser trâlâdo injustamente, como se isso se
desse com vocè, Ìnâs sem que a indecisáo, o medo, a cólera ou
a desconfiança que você sente se incluam na relação, ó a con-
diçâo que estou procurando descrever. Quando o mundo do
cliente se esclarece para o conseÌheiro, e este pode movj-
mentar-se nele livremtsnle. pode comunicar iuà comprcen-ou
do que o cÌiente conhece vagamente, e pode também exprimir
sentidos na vivência do cÌiente, mas de que este não está bem
consciente. É este tipo de ernpatia extremâmente sensíveì
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i r' r,jrrlal lnrp"rlanlP para pêrmilir que a pPsloa Je apro_

1,",,j.r. .i ^"ti", " pus"a aprender' mudar e deoenvoìver-se

l),.itonfi,, ou" tudos nos dcscobrimos que esta forma de

,1,rIúrrtrii',. êxtremamênte rara Náo a recebemos nem a

,,', 'i..-,,-.,,tt 
grandc freqüència Em vez dis'o oferecemos

,,,',',,iir,, a",:"Ãot.ensao, muito dilercnle' por exempÌo
ìi:,;','r;:;";; ; -;" probìema ou "compreendo que vocè se

.,,-ru,rtc a..im E'ies sáo os tipos de compreensão que ge-

r"rlmentc ofcrecêmoc e recêbemo6 _ umâ compreensao ex-

i,'r",ì-" ã" rt.fi.ça". Não é suÌpÌeendente que nos afastemos

ìi', ;;;;J"i.;;;;p.eensáo. Se ;stou veÌdadeiramente aberto

Ì,rrrr a mancìra p"ia q,lal a vidâ e sentida por outra pesÈoa -
:ï';,,;";;;^;.; ãì",'.unao para o mêu - corro o ri-co de

', '"';;;;;;;"."neira 
dc ser modilìcado - e todos resis-

ii.,i" a ã"áu"çu Por isso, tendemos a ver o mundo da outÌa

;;;;'^;;; "- 
,tn""o" termos, náo nos dela Nós o anaÌi-

!,,*u" " 
.t uÌi.-o". Não o compleendemos Mas quando âl-

rurln compreende o que ocorÌP e parece identificâr'se comigo'

.,.- n.,"r", mc analisar ou me julgar' posso crescer nesse

,.ri*r-" Éri"" cêrto de nao ser o unico â ler esse senlimento

ì:;"i; q* qt;";" o conscìhciro pode apreendeÌ 1'-1I::"1"
irur: ocorÌê ã" aoa"nto em momenlo no mundo inllmo du

,jli"n,.. 
"orno 

e:le o compreendê e senle sem que ncsse pro'

."r.,' ".ìrìi"", 0...a o sÉntìdo de suâ identidâde sepârada é

uro\ aveÌ a ocoÌÌència de mudânçâ'
" '" 

È-ì;;; a exatidáo dessa compreensáo seia muilo. im'

uurlirnte. a comunicdqáo de inlençáo de compreender lambcm

, ,,ril. Mesmo no trâlament!, de individuo conluso' lartamuoo

..-íir".-. ã.ril que este perceba que estou ten'ondo com'

ì;;.;."d.;; .lenifi"uç"o quc da as coisas lsso lransmite o

iià.ìì. ã,'it"", 
"ie. 

cumo indivrduo Permite lransmitir o

L,r" a" qu. percebo seus senlimênlos e "ignificados 
como m"'

rradores àe compÌeensao.
Nenhum de nós consegue constantemente umâ empa-

tia tão completa quanto a que tentei descreveÌ' da mesma

'rr."i* ou" náo cnnseguimoq uma completa congÌuència'

mrr- nao há duvida d" que oc indivrdu'ri podem clesenvolveÌ-

.-e n."-a direçao Empregaram-se experienclas aoequaoas oe

t."i".-""to "u 
formaçìo de conselheiros' e também no

:ir"i"ì-""," de sensibiiização" de pessoal de administÌação

inclustÌiaì- Essas expeÌièncias peÌmitem que a pessoa ouçâ
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com mais sensibiÌidade, perceba mais os sentidos sutis qÌre :r
outra pessoa expÌime em palavÌas, gestos e postura, e laça
ressoar mais profunda e Ìivremente em seu íntimo a sjgnifi-
cação dessas expÌessòes.*

CansidercÇaa Pasltva

Agora. a tcrcerra condicuo. A minha hipíilese ê quê e
mar5 provâ\el a ocoÌrencia de crescimento p mudança
quando o conseÌheiro vivencia uma atitude afetuosa, positiria
e de aceitação diânte do que está no cliente. Isto sìgniiica que
aprecia o r'lrente, como umd pcssoâ, mais ou a"noa "o- "mcsmâ qucìidade dc sÈnttmcnlo quc os pâi" rèm p*lo filho,
âprtscrcndo-o ci,mo umâ pe.soa. qualquer quê seja o scu com_
portamento específico no momento. Signihca que se interessa
peìo cìicnte de mancira nán-po"sessiva. comu umâ pêq:oa
com potenciaÌidades. Ìsso incÌui uma disposição abertà para
que o cljente exprima os seus sentiÌnentos reais, quaisquer
que sejam no momento - hostilidade ou ternuÌa. ÌebeÌdiâ ou
submis.an. sêÂurançr ou rutodeprê,.idrìâo. Srgnilica umc
Íbrma dê âmor pelo clrentc tal como.sto ê. de"dc quê com_
preendamos a paÌavra amor como equivaÌente do teimo teo_
lógìco agope, e náo em seu sentido habituaÌ, romântico e pos_
sessivo. O que eslou descrevendo é um sentimento não paier_
nali.ta. npm sêntimêntcl. npm superfrcralrrcnt..o"irl 

"agradã\ê1. Rcspeirc a outrà pêqsoa cr,mo um lndi\rdu,, drl-e_
rcnle. e não o pus<ui. E um lipu dê smor quc r.m f,,rça, e
nfldâ cxiÂF. \o. o denominamos con.idcrcçáo pnsirrva.

Can sid eraÇàa I nca nd ìci anal

Estou menos seguro quanto a um outÌo aspecto alessa
atitude. PÌovisoriâmente proponho a hipótese de que a reÌa_
çao será tanto mais eficiente quanto mais ìncondicionaÌ Íbr a
,onsideraçco posilivâ. com riso. quero dizer que u con"e_
lheiro rprccia o clicnte dê maneira toral c nco eundrcionrl
Não aceila determinados sentimentos no cÌiente. ao mesmo

' 0spÈro que essa apresenraçâo de uma aritude eÌnDáticâ dejxe beÌh .ì,Ìò
qup n1u dêt.huu nË.d,, dp p,,.udo.nÌpr..
1,nsêihêiro 'iFrìi'â o qLÈ u. rênrp.,,Jbou d- d,/cr .,1..o r o,qr_nu o
meú horÌor dìante da interprelãção de meu Ìnérodo quc às v;zc; suree
no enslno e nÂ lormação dc conselhctÌos.
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t( n)B) om que clesaprova outros- Sente umâ considcr'ação po

sitiva e incondicìonâl por esta pessuo É LrÌn sentirrìent{)

:rbcrto e positivo sem ÌeseÌv:ìs e scrn avaliaçrìes SjgnìÍic:r

rrrr l.zer julgarnentos Crcio que. quando {rxiste esta aprecril-

,.,,, nn(, iâlo"rlivlì nu cnconlr'" "nrlr'" 'on-*lh'tto e '"1
ìì1"', " . ", - prorcv.l .-r oc,,r"on' ir d' r'rud 'nçr " '1"-"nvoì-
viÌnento constÌ.Lrtivos no cìiente

Sem dúvida, não é precjso ser um especialista pâÌa

sentir esta atitutìe. Os meÌhores pais a âpresentam em pÌofì-
\:io. cnuurnlo ouÌroi nri, o lrz'nì Um rmiÊo In'u um lê":l
p;,ì ; ;;; .lrnrcc parr i.ulrr n" I rr "rul :rt lrnr i' o ernmpl tft"t
isto rnuito bem numa câÌta em qur: íÌe conta o qlrc está

apÌendendo sobÌe os pajs- Djz o seguinte:
Estou começandà a sentir que a chave do ser hum'roo

estii ÌÌas alitucìes com que os pais o trntarâm Se

I crirnçrr Ipv' r ç"rl' dc l'r lrlrrr qur':c sFnlirirm

orÉullri,'o. J'ìx. qu' a querirnì - r 'lrr.rrJrn
e55lln .\JlilmInlo Ct'mO crll t sln i rÌjÌn(C (ne'Iâ :ì

idade adulta com confiança eÌn si e anÌoÌ proprioi

eontinua a ier segurança. iì ser íorte iì ser câpaz

de sobÌepuirìÌ o quc tiveÌ 
'le 

eÌÌf'enkìr- l'Ìsnklin
I)eÌ.rno RooseveÌt ó um exempìo disso - "nreus

amigos ." N:io podia imagÌn aÌguém pensando

de iutra lbrma Os seus pais o adoravaÌì llra
coìno o câchoÌÌo de estimaçáo que corre para

vocè, sacudindo a câuda, doido paÌa amar' pors

este cáo nunca conheceu a Ìejeição ou a cÌuel-

dade.

Mesmo que você Ìhe dê um pontapé, vollaÌá.paÌa vocô,

sácudindo ainda mais a cauda, achando que você

está brincando coÌÌì eÌe e dese'ja continuar o brin
quedo. Este animaÌ não pode imáginaÌ qÌle aÌ-
guém o rep.ove ou não goste dele Como descar
i"g^.o- 

"obt" 
ele consideração e amoÌ incondi'

ciãnais, agora pode dá-Ìos de voÌta Se urna
cÌiança rc; a so;te de cÌesceÌ nesta atÌnoslèra de

aceitaçáo incondicionaÌ, cÌesce forte e se!ìuriì, e
poale enfrentaÌ a vida e suas vicissitudes com co-

aage- 
" "otfi,,rtçu, "om 

entusiasmo e â alegrja dâ

expectativa.
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'fodav'a. h;i prìis qu(l gosianânì dos Iilhos se (ìr,sl:t
rìam dcìos sc mudlssen. se 1i)sscÌn dili'r.'Ìrl{ s: si
fcrssem mais intclig(Ìrtes oLr ÌÌlelhoÌ(s oìr sP. . ()s
filhos dosscs pais têrn diÍìculdacÌt's 1xllque Iìunct
tiver.{rÌÌ o seÌìtimento de aeeilâção. !lstes pârs nr1(,

gostiìnì roâlÌnente desses filhos: gostariãm dclcs
-re lbssenr como outÌ-âs lìessozìs. Quando se desce
ao fundamental c básico, os pais scnteüì: "Naro
gosto í/.si. filho, deste lilho que estri aquì."Não
dizenr is-qo. (lonìeço a crer que seÌii meÌhr)Ì pârâ
todos se os pâis o dissessem. Niro rÌeixariam de-
vâstâçoes táo tcÌrivrìis nestrìs cÌianças nào âcej
tas. Tsso nunciÌ r-] Íèito ttìo crurrmenLe. "Se locô
Íossc um bom nrenino e fizessc issr), aquilo e nìais
aquil(r. nós todos o ânìàrÍaÌnos." Estou quâse
âüreditândo qÌr.r os fìlhos criados por pais qut:
gost;rrìam deÌr's se" Dunca estão nìuito seguÌos.
I 

'p- 
tsnr .-r-f,,,r,do qrrr' ": Pjrr- r'-l:t" .r-flo- r' qrri

clcs cstiìo crrad()s; que, de urna Iorma ou de
outftr, sào ruÌpadosr c, o que é aìnda pioÌ, sentenÌ
coÌÌÌ Ìrluitiì frcqüôncia que s:ìo toÌ{)-r, inadcquac{os
e infcrior(Ìs.

Ìlsx'é rrm exceÌente conÌ.Ìrìste enlrc uma corìsideÌaç1ìo
positivrì iÌÌconclicir)i ,l e uÌì1a consjdoÌ-açiio condicionaÌ. Creìo
que islo valc tanï.o par r1 conselheiros quanto par:ì os p.ris.

A Percapçaa da Cliente

A1é aqui todas âs mjnhas hip(iteses sobÌe a possìbìÌi-
drJ*,1" um cr,.rcrmpÌìro (,,nst ru. ir,' :rp,'I'r,rm--,
que o constlÌrciro pode teÌ desses eÌenentos. Todavir, cxìste
unta condiçrìo quc precis:ì existir no cliente. A niro ser quc as
atit(Ìdes que venho descrcvcndo tenhaÌn sido transmìlidas,
ató ccrto ponto, ao cÌienle, e percebidas por elc, não existcnÌ
em seu mundo perceptual e, poÌtanto, não podem ser elicien-
tcs. ClonseqüeÌìtemente, é preciso acrcsccntar mais uma con
diqáo à equação apresentada, e referente â{J cresciÌnento pes-
síral atÌâvés do aconseìhamento. Fl que, quando o cÌienle
peÌcebe um mínimo do Íìutcnticidade do conselheiro, a acei-
tação c a empatia que o conselheiÌo sente por ele, €1 possível
predizeÌ desenvolvimento na personaììdade e rnudança no
conìpoÌtâmenlo.

DE PESSI)A PAIiA PT]SSOÁ 111



Isto tem conseqúênciâs pârâ mim, como conselheiro.
I'rrr'iso ser sensíveÌ, nâo só ao que se passa comigo, mas tam
lx rrr ro Íìuxo de sentimentos de meu cÌiente. Tâmbém preciso
s('r'sr:nsivel à maneira peÌa quaÌ recebe as minhas comunica-
çirs. Principaìmente no trabaÌho com pessoas mais pertur
badas, aprendi que a empatia pode ser percebidâ como laìta
(Ìii compromisso; que uÌìa consideÌação incondicionaÌ de
nìinha paìte pode seÌ percebida como indiferença; que o aièlo
pode ser percebido como umâ âpÌoximâção âmeaçadora, que
nìeÌrs sentimentos Ìeâis podem seÌ percebidos como falsos. Eu
gostaria de me compoÌtâr e me comunicar de maneira cÌara
c(rÌn uma pessoâ específica, de forma que o que sinto nâ ÌeÌâ-
çLìo com ela seja percebido sem ambigüìdadc. Como âs outÌas
condições propostas por mim, é fáciÌ apreender o pÌincípio;
sua reaÌização ó djfíciì e compìexa.

AklLtÍìas LinilaÇaes

Gostaria de acentuaÌ que âpÌesentci hipóteses. Mais
iìdiante comentarei o que iìcontece com estas na comprovação
enìpiÌicâ. Contudo, são hipóteses ìniciais, não a pnÌavra final.

Considero inteiramente possiveì a existência de outras
condições que não descÌevi, e também cssenciâis. Há pouco
lcmpo tive ocasiáo de ouvir aÌgumas entÌevistas gravadas
poÌ unÌa jovem orientadora de crianças do cuÌso primáÌio.
Er.r muito afetuosa e positiva em suâ âtitude com seus clien-
Lcs e, apesâÌ disso, era nitidâmente incompetente. PaÌecia
r(':ìgir afetuosamente apenas aos aspectos superlìciâis de
cadâ cÌiança e assim os contatos eram Ìoqüazes, sociais e
irrnistosos, mâs estava cÌaro que nâo alcançava a pessoâ Ìeâl
da criança. Contudo, sob vários aspectos seÌia râzoâveÌmente
hem classificada em cada uma das condições que descrevi.
portanlo, taÌvez haja outros elementos que nâo câptei em
nrinha formuÌaçâo.

Estou tâmbém consciente dâ possibilidade de que diíê-
rentes tipos de Ìelação de assisténcia possam ser adequados
prìÌa tipos diferentes de pessoas. Alguns de nossos terapeutas
quo trâbâlham com esquizofrénicos obtèm ÌesuÌtados quando
piìreccm apÌesentar condições, quando não aceitam aÌguns
dos comportamentos excêntÌicos do psicótico. Ìsto pode ser in-
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terpretado de duas mâneiÌâs. Talvez com estes indivíduos
um ambiente condicionaì seja mais útil. Ou talvez - e penso
que isto parece se ajustaÌ mais aos fatos - estes indivÍduos
psicóticos peÌcebem uma atitude condicionâÌ com â significa-
çào de que o terapeuta reaÌmente se ímpofttl com eÌes, en
quanto uma atitude incondicional pode seÌ interpretada como
um descaso apático. De quaÌquer maneira, quero deixar clâro
que apresentei formuÌações iniciais que certâmente serão
modificadas e cor gidas por novas contribuições.

A Filosofia lmplicita

É evidente que provâveÌmente um aconselhadoÌ náo
pode vivenciar os tipos de atitudes que descrevi, a menos que,
quanto às pessoâs, âceite umâ frìosofia em que tais atitudes
sejam adequadas. As âtitudes aqui apresentadas náo têm
sentido, a nâo ser num contexto de grande Ìespeìto peÌa pes-
soâ e por suas potencialidades. A menos que o elemento pri-
mário no sistema de vaìor do aconseÌhador seja o valor do
jndivíduo. nâo se inclina a descobrir que sente um interesse
reâì ou um desejo de compÌeender, e tâlvez anão se Ìespeite o
suficiente para seÌ sincero. Sem dúvida, o especiâÌìsta que
acredita que os indivíduos sáo essencialmente objetos, a
seÌem utilizâdos parâ o pÌogresso do estâdo, ou para o bem da
instituìçâo educacìonal, ou "paÌa seu bem", ou parâ satisfâ-
zer sua necessidâde de poder e contÌole, não sentiÌia os eÌe-
mentos de aliíude que descrevi como constituintes das Ìela-
ções que estimulâm o crescimento. PoÌtanto, estas condiçóes
sáo compativeis e naturais em deteÌminados contextos filosó-
fricos, mas não em outros.

EslLrdos Fmpllricos

Ìsso pnpõe aÌgumas perguntas que fiz a mim mesmo e

que você também deve fazer. As características descÌitâs
como essenciais para uma ÌeÌação de assisténcia serâo ape
nas minhâs opiniòes, pÌefeÌência e deformaçáo pessoal? Ou
apenas Ìepresentam uma defoÌmaçâo pÌoveniente de uma fi_
losoÊa vagamente democrática? Ou estimulâm, de fato, a
mudança e o desenvoÌvimento construtivo?

Há cinco anos, eu náo podeÌia teÌ respondido â estas
peÌguntas. Hoje, existe peÌo menos uma dezena de pesquisas
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lr|rrr pllntjadas que, estudando a questâo de diversas ma-
rì( rr:rs. podem escÌarecê-Ìas. TraÌiâ mâis conÍusào que escla-
rocirncnto ÌeltìtaÌ câda um desses estudos. Vou lentar des-
ucver de maneira gerâÌ seus métodos e, depois, apÌesentaÌ os
lesultados.

Os estudos tÌâtam de duâs classes muiío diÍèÌentes de
cljenles: estuclantes e rrrernbros da comunidade que pÌocura-
ram voìunlariamente o aconselhamento assistenciaÌi de
outro Ìado, esquizoÍrênicos de um hospital estaduâl, iÌÌterna-
dos por períodos que vão de aÌAuns meses a muitos anos. O
prinìeiÌo grupo está aciÌnâ da médja socioeducâcionaÌ; o se-
gundo, abaixo delâ. O primeiÌo gmpo está motivado paÌa
obter assistência; o segundo não só não lem motivaçáo, como
rcsiste â ela. A ampìitude gcral de ajustamento vai de indi-
víduos com boa atuação, passa por diversos graus de desa-
justâmento e peÌturbação, até chegar aos complelâÌnente in-
capâzes de onlientaÌ a vida, que não têm conhìto com a rea-
lidade.

Nos dilêrentes estudos houve três manciras de medir
os elem(Ìrtos de atiludes que descÌevi. O primeiro método
baseia-se ern segmentos curtos, geraÌmente de quatro minu-
tos, tomâdos ao acaso em entrevistas gravadas. Depois de
ouvjÌ estes segmentos, os avaliadoÌes juÌgam âté que porìto o
consclheiÌo está sendo, por exempìo, corretamente empático,
e fazem a âvaliaçáo nunìa escâÌa cuidadosamente definida.
Os avaìiadores rriio sabem se o trccho é de umâ entrevista
antigâ ou recente, ou se o caso teve bom ou mau resultâdo.
Nâ maioÌiâ dos estutlos. diversos avaliadoÌes avaÌiaranÌ cada
uma das quaÌidâdes indicadas.

Um segundo método de mensuração utiliza o Inventá-
Ììo iÌe ReÌacionâmento, pÌeenchido pelo cÌiente em moÌnentos
diièrentes. O InventáÌio eontém afirmações referentes ao
grâu de aceitaçâo, empatia e congruênciâ do conselheiro, e o
cÌiente responde atÌavés de uma avaÌiação da afirmação,
numa escaÌa de seis pontos, que vâi desde o "extÌemamente
vcrdadeiÌo" ao "nitidâmente falso". Eis aÌguns exemplos Ìe-
Íèrentes à empaLia: "GeraÌmenúe percebe ou compreende
como estou me sentindo"; "Compreende âs minhas palavras,
mas nâo compÌeende como me sinto". Quanto à congruência,
alguns itens sâo: CompoÌta-se exatamente como é em nossâ
relaçáo"; "l'inge gostar de mim ou me compreender mais do
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que compÌeende." O InveDtário é avaìiarìo p:ìra câda unì.los
quâtro eÌementos de atitudes, e teÌì também Ìlm v:rlo| totaÌ.

O teÌceiÌo método baseia-se também no ÌnvenláÌio d.
ReÌacionamento, mas desta vez pÌeencÌrido peÌo teÌâpeutiì r)u

pclo conseÌheiÌo. Os jtens são idênticos, com a cxceç:ìo d('
umâ mudÉinça adequiìda nos pronomes.

Nos diveÌsos estudos, eÌnprcgam-se dilcrcntes cÌitóÌir)s
para avâliar o grâu de mudaÌrçrì constÌutivâ de personâlidâdc
no decurso das entrevisl,as. Em todos os casos. os cÌitéÌios cìe

mudançâ sáo independeníes da medida de tondiçõcs das ati-
tudes no reÌacion:rnÌento. Algumâs das rnedidas de mudançtt
são: mudanças eÌÌì diveÌsos índices e escalas do lnvcntát irr

MuÌti1ásico de PersonaÌidade de Minnesota (MMPI); mudtrn-
ças enÌ testes projetivos, em análise "cegas', feitas poÌ clíni-
cos sem conhecimento dà pesquistìi mud:ìnças na nota Llo

ajlÌstamcnto da escoÌha que; mudrìnças nuÌÌìa medidâ de rÌì
gústia; âvali:ìçôcs de mudanças na personaÌidade e no alus_

tamenl{). leitas peÌo teÌapcutiì-

Os ResL//lir.lo.5

Agora, vou apÌesenlar aÌguns dos ÌesuÌtados gerais
dcrstcs estudos:

O eonseÌheiro é o fator nÌais signilicativo piÌra o estiÌ-
belecimento do nível das condiçôes na reÌação, embora o
cliente ttrmbém tenÌìâ âlgumâ indÌuência na quaìidade da re-
Ìação.

Os cÌicDtes que depois âpresentaÌáo mais mudanças
pctcebem melhor cssas condições de âtitudes no inicio dâ re-
Iâção com (r conselheiÌo ou o teÌapeutâ.

Quanto mâis peÌturbado o cliente, menor a sua proba-
biìidade tou capacìdade?l de peÌcebeÌ eslâs âtitudes no conse-
Ihciro.

Os conselheiros ou terapeutas tendem â ser muito coe
r('ntes Do nivel de condiçôes de atitudes que ofeÌecem a cada

O prìncìpal ÌesuÌtado de todos os estudos é que os
clientes em Ìeldçóes Ìnarcadas poÌ uÌì alto nível dc con-
gruència, empatia e consideraçao positiva incondìcionaÌ d0
c(,nselheiÌo, âpÌesentiìm mudançâ e desenv{)lvimenlo cons-
lrulivos de pelsonaÌìdâde. Estes eÌevâdos niveis de condições
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t'stro rssociados a: mudançâ posìtiva nos índices e escaÌas do
l\41\41'1, oÌìde se incÌui lorça do ego; mudançâ positiva da bate-
ì iìr pÌó-teste para a pós-teste, avaÌiadas "às cegiìs" poÌ clíni_
cos; r't:du(ão dos níveis de angústia e inibição; um ÌìaioÌ
rÍvcl nas Escalas de Processo planejadas parâ medir o pro-
clsso na terapia; mudança positiva nas avaÌiações do conse-

Os clientes em reÌações caÌacteÌizâdas poÌ unÌ bajxo
nívcl de tais condiçôes de âtitude âpÌesentam mudança posi_

l.ivâ significativamente menor nesses mesnÌos índices-
Nos estudos de clientes de clínicas, a con'elaçâo entre

r pcÌccpçáo que o cliente tem de condições apÌescntadas
inicialmente na reìaçâo e o grau de mudânça na conclusão
diÌs cntrevìstas é um pouco maìor que a corÌ:elâção entre a
Ixircepção que o iìconselhâdor teÌn das condi(ôcs oferecidâs e
o grau de mudanqa. Em outÌas palavras, â percepção do
cliente apÌesentâ a pÌedjçáo da mudança.

Flstes ÌesuÌtados não vaÌem para o cÌiente csquizoÍìê-
nico, cqja pertuÌbação ìnteÌior torna diÍìciÌ, parâ eÌe, peÌce
boÌ-conetamente as condjçõ€s oferecidas por nossos terâpeu-
tas conscienciosos e cxpeÌjmentados, Com os nossos esquizo-
íìênicos, â âvâliâção das condições por avâliadoÌes imparciais
ir o meìhor meìo para prcdizer a mudança.

Um resuÌtado inesperâdír corÌr os cìientes csquizolÌêni
cos é que más condições nâ reliìçàír estào associaclas a mu
dança que, sob vários aspectos, ó ncgot'ifo. Os clìentes n:ìo só
nào conseguenÌ apÌesentâr umd mudança constÌutÌva, mas,
solluÌìdo juìgamento dos cÌinicos que iìvâliiìm suiìs biìterì.Ìs
pÌé teste e pós-teste ficam pioresl apresentam um âLÌmento niì
iìngústia; frcam piores que os jnciivíduos equìvaÌentes, usados
como controÌes, e que não tiveram terapja. Ajnda nâo se veÌi
Iicou se esse resuÌtado vale para os pacjentes de cÌinicas € que
proruram ajuda.

Um resultado que parece dar vaÌidade aos estüdos é
qÌìe, como seÌiâ de se esperâÌ, conselheiÌos mais expedmenta-
dos, quando compaÌados a conselheiÌos inexpeÌientes, âpÌe-
sr)nlam üm nível mais aÌto de tais condições, e tôm majs
ôxito na comunicação com seus cÌientes. PoÌtanto, são perce-
bidos como pessoâs que ofeÌecem meÌhores condiçôes, e seus
cÌicntes apresentam maioÌ mudânçâ no decorrer das entre-
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Consequ-âncras

Quaìs:rs conseqúênciâs dest.as hipóteses e destcs re-
suìtados parâ (Ì câmpo da psjcologia do aconsclhamento e

para a orientâçá{ì? Gost;rria de mencìonaÌ as quatro que Ìne

Ìim primeìro lugar, estes cstÌldos mostÌam que talvez
seja possível estucÌar a causa e o eleitrr n{) aconselhamento c
nâ psicoterrÌpia. Ao qüe posso saber. sào na vcrdadc os pri
mei|os estudos a tcntaÌ isolâr e nredir as princìpais influôn
ciâs qLÌe provocâm Ìnudinçrìs no acoÌÌseìhaÌÌlento. Indepen-
dcntemente de serem ou ììão confiÌnìadas por pesquisiìs pos-
leÌ-ioÌ-es, ou der scÌ cm clcsmeDtidas ou rDodìlìcadâs por estudos
lut.uros, represent:rm pcsquìsas pionciras da pergunlâ: "C)
que é quc tcm inlluôncìa no:ìconselÌìiìÌÌÌento e n.r psicoterrr
pia?" E a respostr diz que as atitudíis do consclhcìÌr) c o cÌinra
psicoÌrigirrr. cm gnndt'plrte cÌiado poÌ ele, é que l.erÌnrentc
ìnÍluenr, rcalmcnto ìtlanr rì mudançrL.

Estcs ostudos t('im outüì sìgniíìrN(irì, de grand. vaìor
pì"áticír. MostraÌÌì cíJrÌì todN iì clrrezrL qu(i, ao rìvalirrI uma r.c
laçáo onì seu início. podernos rtó cL,rto ponto pr.cdize| lì pro-
babilidade de que seja uma Ì-elação í:ìyorável rìo cÌr,sciÌÌrenro.
I)arece possívcì que, I'm ÍìrtLrr.o nrìo nrrìit(, distrìnro. chcgue,
rÌìos â âdquirjr unr conhccimcnto r:ada Iez mrLis coì-ì"elo d{rs
cìcmentos quc pcrnìitrÌn r) dcscììr'ol\ iÌÌìonlo psìcoltigìco cons
lÌutivo, assiÌÌì conro. no c:rìììpo dtì nlì1riçãi). rLrìrìurIrntos um
('(ìnhecinlento cadà vcz ÌÌìlis cr)rÌ{,lo dí)s eleÌÌìonLos quc 1tì\o-
ìorcnÌ o cìr)seiÌÌìento Íìsico. :\ nredidl (tu(,(st( (r,nlìrcim(,nto
so lclllììula. e à medidâ que Ììossr)s inslrunlenlos sc aper.li,i,
(oiìnì. cxjstr a possibìÌidadc rstiììruÌrìntr dr qÌrr, r'('Ìrìri\'iì
Ìììonlc. ccdo no jogo, possrrnos scÌ rapazt's tÌr'p|ccÌiz|r se Lrmrr
rI lornlinâdrì reÌrìçao rcxÌnìeÌìlo Írvorr'r.er'.i ou inibilri o tlcs
( inì('nto e o d€'scn\1)Ì\'iÌÌìcnÌo psìcoÌrlqico indi\ ìdurìÌ. ('xtìlrì
rìr{,nlc coììo podemos rrvrrÌirrr a drr,trL d0 rrnrl cì.rrrncrr t,p|cdi-
r,'r iìte quo ponto ostrì (ÌiItl prír\'{ì(.rr.i 0u inrbi|r1 o crtsci-

A cstc lcspt'ito,:ì \'criliciì(ir) t.lorruÌbadorìr dc qLrc urlrr
r1.lirçaro ìnterÌressorìÌ inaderlLrrrd.r podo rcr LÌrìì Ì(,sUltrìdr) Ìri,grì
lr\r) no dcsenvoÌrirÌì{'Ìrto pcssorì1. pelo mlnos no crrso dc rndi,
\ 1(lLros nÌÌrìto peltulb.rdos, Iorniì (,ssiì rr,,.a1ìrrçno inicill rl(,
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L,Ìi,, i l,rçro ÌrÍnâ p()ssibiÌidrLde t'ÌÌì,ì:, rris]]oxsrìbi1id.Ìde àìnda
,,r,ì s (i( sìì Íi:ìrtrs.

()ulro sentido signjiiüàti\'o pâ11r o c!mpo de atrrnse
ìhrrr.crrlo rì quc agr)rrì lenìos os lrincrpjos (le oÍnr t(Ìr)ri:ì, c
rr{rrrr;s íiìtos enÌpôì(os (lue â ronílÌnrânÌ, qrrsÌìL{) itos elcÌnen-
t.s cslr|cííìcos 11l r{'lâç|Ìo intcrpossoaì qìrr 1:Lcìlitâ a IÌìú.laÌÌça

ln,srlivr AssÌrn. rgoll podenros drzt r. (:orÌì <ìÌgurÍì11 scgurnnqa
i coniilrnrrçrìo .lc Íììt{)s, qLre uÍÌ:t rcìaçr;o crìractcrizâdâ poÌ'

rrrrr r'ìerado gr.rìì í1c congruôÌrírirÌ íÌLr arìtcntiridadc. eÌnpntrâ
, xrì1rL o scnsivel. el..\'âdrì .onsìdcriì(arr. r'csp,:itr, e .ìÍì'to pel('

,li{ niii, e Nrrsôn(rirt cÌe rL'ÍÌri:oes nrssos nspc(:tr)s. t.11ì ulÌìa
gÌrrntle probabìlidad. dc ser umrì Ì{raç:io Positìva. ÍavcráveÌ ao

rltscimi:nto. l'lsi.n âlirnirqâo {1 vriÌì(1..:rilrÌ qüando ÍhÌamos de

rr,lrrrJ'r',- d ' : , . ;r r ' r , r, l' ,. i{u !' r, t"f rr,,ri' r\jr urriÌ'r':t 'rn
husca der rruxiìio. soia qrrando 1aÌanros clo pcssi):rs cÌoÌrìtiì
mentr esqÌÌìzolìênic!s. ,rcrÌì uÌn dt'st'io c,rnscierrlc ck::,iuda
Iìsta r1ìrma(ao c vrilidtì trrnbaim (1Lrân(lo ('st{rs.ÌcrÌt'rìtírs de

rìlitLÌ.Ìos siií) llvdliâ(Ìrts poÌ observiìdoros iÌììpârciâìs. (Ìuc

ou\cnr iìnìoslìas de .n1ì"írvistrrr gr':,r'rrdrrs. qLrrrndo s'ìo nrcdi
clos enr Ílnçlo cÌrL pelclpçao. pelo arorrselhtrior" rìls qLrrrlirlrr

des quÍr âpresentou na roìaçrit) ou qrrando sao Ìrledidos Pclr
pocr:pçiLo da rcìaçiur peìo tlienic. fulo nrcrrrrs no c:rso do

clicnte Ììtio hospiLrrliu.rrlr. l'rtra rnirn. paìc(t uÌÌì jìrande piìsso

à lìeÌìtc o llúo dc nirÌÌìr)s cdlrìzes dír Íìrzel afìrnreçoe' conrtt

estâs. nuÌÌìâ iir{ iì tLio coÌÌple\ir c strLrl crtn() o c.ìnìIo Lle Ìtlâ-
ções cl (i rìssìs1.ôÌìci:Ì.

I,'iÌIâlm(inte. s( iìrrenr conÍirnìrLdos poÌ novos tÌtìhrÌhos.
cstcs esl.udos teÌào (ronsoqilarntiâs signìli(râii\às prr|a rr tht

nlaçÍìo de cons(lheiros (Ì l.eriìpoutiÌs N:L mt'dLcla oÌÌì (Ìrr(' o

conscÌhciro a visto ürnìo piÌtiíipân1{ dr Ìrl"L(ocs int(irpes
soiìjs.{' rìiì nrcdirìâ em que o objetivír destas e Íavotcct:r tr

descnvoÌvinìcnto saudrivel pNrece scr Possivt'i LÌÌâr dcl(rÌlni
nac|rs con(lLrsoes Si!ÌnÌfì{rârir qìì.. p:tÌa ossa lòrnìaçiìo t(in_

taÌíann)s scÌ(:cionaÌ inctir'ídrros qrìo .j,i possrrÌss(irÌì, cÌn suas

relâçòes habiLu.lis (oÌn otrtÌiìs pessorìs. unÌ aÌto tlÌ âLì das qÌriÌ-

lìdadcs que dcscre\'ì. ì)oseiâÌítìrÌìr)s p('ssols âÍètÌìosas csporÌ

táneas. auiôntìcas, (,onìprctirìsi!Ns e Ìrao_iLrlgNdoras'lt'niâ'
ríanìos tiìmbétn pìaneia]' o lrogrtrrÍrrt educrtcioÌìâl ptìra esros

indivícÌuos, a linr de qur'clìegassenl it IÌrrr'1'r'Ir cadiÌ \'cz nìiìis
rì empâtiâ o o aììoÌ- pe[J-c olLtÌos. (' dosc('bÌ ìss{'rÌì qÌro é- cada

rtz rrais íicil ser eÌes nrenros. sercrn r!rtarnli(os CloÌìo se
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sentiriam compÌeendidos e âceitos em suas experiências de
Íì)rmâção. como estariam em contato com a autenticidade e

ausôncia de máscaÌa em seus instrutoÌes, passaÌìam a ser
conseÌheìÌos cada vez mais competentes. Haveria tanta con-
centÌação nessa íìrrmaçâo da experiôncia inteÌpessoal quanto
na aprendizagem intelectual. Seria possível reconheceÌ que,
por maioÌ que fosse o conhecimento de testes e medidas, ou
de teorias de aconselhamento ou de métodos de diagnóstico'
isso nào toÌnaria o candidato mais eficiente em seu contato
pessoaì com os cljentes. Haveria grande acentuação da expe_

rjência reaÌ de trabaÌho com cÌientes, da avâÌiâção pondeÌada
das Ìelações formadas. bem como autocÌitica nessas situâ-
çòes.

Quando peÌgunto a mìm mesmo se os progÌâmas de
lormâção que conheço, em orientação, psicoÌogia clínicâ e
psiquiatria, se aproximam deste objetivo, obtendo uma forte
negativâ, Parece-me que a maio a de nossos programas de
lormaçiìo torna nrois difíciÌ, paÌa o indivíduo, seÌ eÌe mesmo,
e é maìs prováveÌ que desempenhe um papel profissionaÌ.
Muil,âs vezes fica tão sobrecarÌegado com uma bagagem teó-
Ìica e de diagni)slico, que se lorna menos capaz de compÌeen-
der o mundo interior da outra pessoaj tal como esla o sente.
Alóm disso, à medida que âvânça o seu pÌeparo profissionaÌ,
muitâs vezes ocorÌe que seu amor iniciâÌ por outÌas pessoas
íique merguÌhado num maÌ de diagnóstjcos e avaÌiâçâo psi-
codinámica.

Assinr. lcvar a sério os resultâdos destes
licarìa lazer grandes mudanças na natureza da
Íìssional. bern como er seu currículo.

estudos signi .

formaçâo pro-

Vou conclÌìir com uma série de aÍìrmâçóes que para
mim têm um encadeamento Jógico.

A lìnalidade dâ LÌaioÌia das profissões assistenciais,
incÌusive do aeonselhamento. é laciÌitar o desenvoÌvimento
pessoal c o crescimento psicológico dos clientes, na direção de
Dma maf rrrìdacle sor:ial izada.

A medjda majs adequada da eliciência de quaÌquer
ÌìembÌo da profissão ó considerar até que ponto, no trabaÌho
com os cÌientes, atinge o seu objetivo.
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Flstá em lase inicial nosso conhecimento dos elementos
(lLl(' rausiìm mudança constfutiva no cÌescìmento pessoaÌ.

O LÌonhecimento atúaÌ de fatos mostra que uma in-
Íluôncia primária para a mÌrdança é o gÌâu em que o cÌiente
sontc dcteÌminadas quaÌjdades em sua relação com () conse-
lhoiro.

Em difeÌentcs cÌientes norrnaìs, desajustados e psi-
(jtìcos com muitos e difereníes conselheiros e psicoleÌâ-
pÊrulâs. e:ìo esludar a reÌâção do ponto de obseÌvação do
cÌiente, do terapeuta. ou do obseÌvador desinteressado, de-
tcrminâdas quâÌidâdes na Ìelação estão quase unifoÌme
nìente âssociâdas ao cÌescimento e à mudança pessoaÌ.

Estes elementos não sáo coiìstjtuídos poÌ conhecimento
tr:cnico ou âprimoÌamento ideoÌógico. Sào quaÌidâdes humâ-
nas pessoais aÌgumâ coisâ que o cotseÌheiro olüerÌcio, não
alguma coisiì que sobe. O crescimento pessoaÌ constÌutivo
associa se à autenticidâde do conseÌheiÌo. âo seu amor autôn-
tico e incondicional pelo cÌiente, à sua comprcensão sensíveÌ
do mLlndo pàÌticuìaÌ do cìiente. à sua capacidade de comuni-
car estas qualidades ao cliente.

Fistes Ìcsuìtados tônì aìgumas conscqüências nìuito
rìmpÌas para a teoÌia e a pì"ática do aconsdhâmento e da psj-
cotcrapia, bem conìo p:ìra a forÌÌìação dc proÍissìonaìs nesses

Descobì que cada nÌie eslá sò.

con cada fìlha

BEfTY MICHAEL

Cada vez que estudo o aÌtigo precedente com reÌação a
mim, fico mais profundamente de acordo com ele - com ex-
ceção dâ passagem no primeiro pi:Ìrágrafo na cârla do terâ-
peuta amigo de CAÌìL RocERS. Não acredito nisso. Em espa
nhoÌ ní) ,?e a(uerdo ê lmà maneiÌa ÌÌÌeÌhor de propor: "lsto
nào esla de dcordo cornigo com o que ser. E po.srrel qu"
âgora CARÌ, tâmbém não concorde mâis e o terapeuta do leste
pode teÌ mudado; portanto, nâo estou discutindo com eles mâs
com âs paÌavras no papeì.

Parte de minha Ìeação é preconceito- Eu pensava que
RooSFtVELT tinhiì Íèito algumas coisas muito boas, mâs linhâ
tendència paÌa se confundir com f)eus. Quando um menino
pequeno apafeceu cm minha porta e disse:

- IlÌs. Stevens. o Presidente rÌìrJrreu.
É verdadc? l)e que'Ì

- Acho que teve alÉÌumâ coisa na cabeça.
Dorrrlr.. i'z lêmpo quê prl pên-rro i-5o

flìante de meu preconceito, nâo tem sentìdo toda a djs-
cussão deste parágrafo em lunção de RoOSEVELT Ìle quaÌ-
quer maneiÌai taÌvez isso se deva ao Íìrto de náo o ter conhe-
cido e. principalmente. nunca o íer conhecido de perto, e
nunca conheço alguém de lato. a nìenos quc estejamos pró-
\Ìnì,,-. Sêu ê)\rêrior, -irÌ. () intrrior'. ni,u.

I'ondo RoostVrLl de Ìâdo. este pârágÌafo não combina
comjgo, a Ììão ser pelo fâto de não aceitá Ìo. As pessoas amii-
veis e inlantjs quc conhcci vivcram ató a minhir idade, e.rté
mais do que isso. sem ler de ir a uÌÌÌ psicoteÌapeutâ. seÌÌ co
ì,'p-, r. - t1 ' r' m mu it,, d".-a!rudJv, .- prrr,'- -crt. unrieu-,
!izinhos e tcm minhas opini,ìol tinhaÌn Ìr&ila Ìazão. (ìüândo
um pâi estava cüstigiÌndo o lilho poÌque voÌtou da lêstâ meìa
horà mâis taì'dc. a miìe rne dissc: "Fìco muito satislëìtâ por-
quc jri está em cas:ì . Esta afetuosrì inlirntiÌidade da mãe
rìp:ìrere senÌprc. Ela mc lcvou a LrÌÌÌ nÌuseu e eslacionorr o

carÌ-o num Ìugar reseÌ'vado p:ìra luncioniirios. Quando estri
vâmos sâindo do carro, um guar-da veio falar conosco. "\'ocê
n?ro sa'importa quc clr ('stiÌcione ac{ui. náo é" peÌguntou conìo
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s, lx Ìguntasse a um amigo ou vizinho. Dando por suposto o

corìscntimcnto, foi-se embora. O guarda, paÌocendo náo se
irÌììÌ)rtar, voltou â seu posto. Flsta boneca :ìmáveÌ se com-
lxnla da nìesma forma com pessoas famosas, dando por su

lÌ)slo que a accitam-
lllâ, e outrâs pessoas inr:uravelmente amáveis que co-

nhcço, podem ser enumeradas entÌe pessoas que verìcenì
( nr suas IâÌniliâs. em seu trabalho e ern outras coistìs âtÌâvés
drrs quais .juÌgamos i:ìs pessoas qLÌe vencem. Dur.rnte .rnos,
rlurndo a minha vida eÌâ lurbuÌentzì e â deÌas pareciâ tão
srrena. eu pensava que tinham cscoÌhido o jcito certo c cu o
clrado. Scnti que fora rebeìde. senì "a satisfaç,ro que deveÌia
1or". Ilavia uma coisiì que eu não sabja sobÌe meus amigosl
niio faìavam de suas dilìculdades. ao contrário do que eu fa
7ìN Somente muito nìais tarde é que conrer..rr:ìÌÌr iì se Ìevelâr
Ì)lra mim. ReLrÌmente nào tenho queixas dt'minha r,ìda, nào
tcnho iÌmargura. Tcria sìdo bom ser capaz de fazer majs do
rluc fì2. nras, senr ter estado onde estive, eu não p(rderiâ eslar
onde cslí)u agora. Quando digo isto a nìeus anìr-ì\'eis c infàn
lis àmigos, suspiÌanì. Outrâs lczr:s. r'xprimcm, r'ripida mas
Ì)criodiclmento, umiì lmatgura quc mc dcixa arrepiadrL dc
pt'nsâr' enÌ viver com r'Ìa. I'arcce mc quc nìc srìí nìcÌh()r. c
, r,-t-rn in.Ìr,,'ç'' - d, ,1rr' nì, - L,n,l" Ì, t, rì-,r, i--,,

QuiÌndo o t('üÌpcut| do lito|al atlàrìtico escrl'vo nìi
nradiìs" n:ìo teìlho rerterrì dr) qLr{'r1rrr'r'dizer A1ìn:rì. tlLrt sen
lido as pessr)âs drìo â "Ììiìnadâs"Ì Ì.ls(Ìev|Lr lrrmb0nr: -vencer'

o qLrc tivel de eníìcnt:rr". E LrìÌìr rríir nrrçrro ltrÌ rrrr rrnr rdr:aÌl
| ' 11,, !',,. llrn nrn'Ìrc., rn, lr--
íìrir". l'ujli. Alsuns drlgrx's siìr).lrnìrìis pìrrtì (lurìÌ11ìrcl SLi(,

Jorgc. {,)uando ou eÌrì j(ìv{rnì. iìÌì1(,s íì( trr lirarlo r,ro rìr's.rgür
rlrivt'Ì. r scrn plccisal que rÌguónr nìc di.scssc,r 11ut.íazlr'.
g()strì!a dc vcÌìccÌ o qur' iivesse cÌ(, r'nlir'rì1rU. nrrrs rrlgLrrÌrLs
,',r-:r.. - :rsr' rr, Ìl r','1 , ,, rr1,r' -ii, t,..ri . ,., l ,

lhol mc dcslil d(, quc l)nìhalrr. St, '-so laprz dt llnrlr.o
(tuo oníirintâ irìrÌuì srr ciìptìz dc act,itrrr'o lììr(, dr (lu(,('xìs
lrm cí)isas LÌtìr. nlìo p(Ìss() rerrcoì. (r)nco|rÌo A: v0zt's 1ìrjo sri rr0

r)rrsonto: mris trLrde (l possi!( l qrrL Lu s|jrr fiìprìz (lc \(,1t,ìr,
vL'rìcor o que nao pude renct,r'ântrt. Is1() niro r;Lrcr rìitr'r'11u0
crr pudesse ta Ìo ícilo inicilÌnrt',ìtr. lìLr rrpt,nrrs rrlndl nri0
I irìhr crcscido o suÍìcìentr'.

NIas o que rerìlÌÌì0nl0 rìrr
llurdfo de anìor. iÌnroÌ, àììof
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Írìz \'irlr r) ( sÌl.Jnìago (1 r's1e
gr)sto dc lLr(lo r) que r.ocê íaz

c nunca digo não. E isso o que as paÌavras me dizem. E possi-
vcl que esteja Ìonge do que pensava quem âs escreveu.

Quando meu fiÌho morde outra c ança.r não goslo
rlisso. Mas quando expÌìca: "eÌe nÌoÌdeu minha,perna, bati
ÌìcÌc e eìe me bateu e ícom Ìágrimâs de côlera) cada u.nt só
dcu uma mordidu antes de a pÌofessora fazeÌ a gcnte pararl",
tenho poÌ ele um profundo sentimento e amo-o.

Quando descubro que minha filha faÌsificou uma carta
do pai e a apÌescntou nâ escoÌa, não gosto./isso. Mâs Ìeco
rrhpço que.la ê.rr numJ silur(á,, pênosa t. quel- preci:o
manejá-ìâ dessa maneirâ, e amo-a.

Entaìo o mcu amoÌ'poÌ'meus fiÌhos é agape não de
''âdoração", mas Ìnuito de estar .orn. Náo exìste "orguÌho"
lenìbora em outrâs ocasióes sinta cuÌpa poÌ ìssol. Existe hu-
mìldade e humanidadc. É ìsto que sjnto e sei e aÌno quando
leio estes pâÌágÌâli)s de (;utìALD CAPLANl'

Falamos muilo sobre os resuÌtados lâmentáveis que
podcm provir de determjn:rdas pressões patoÌógi
cas do amÌrjente. nÌas eslâs pressí)es não levam
ÌìcccssariiìnÌente iì um miìu relacionamenlo entre
a m:ìe c a cÌianç:ì. Até uma mulher com uma
neurose ou uma psicose pode ter uma reÌação
nìuito salìdávcl com o filho. Isto pode suÌpÌeendeÌ
nlguns de vocôs; srrÌpreendeu,me quando dqrarei
com isso pcìa primeira vez.

Ccrta vez, enl Jerusalém. tÌatej de umâ mulher que h:i
vririos anos cstava ì{rucâ. Tinha uma vida lami
lìal Ììuito m:i. N.ì ocasìao. o nìarido eslav.ì preso-
Era â sexta nìulheÌ desse homem e não acho que
cÌcr trvesse se livrado dc aÌgumas das outras. De
qu:Llquer mancira. eÌa um bândoÌeiro benì conhe
cido. llsta muÌheÌ trouxc o filho de seis anos pâra
:Ì clínica porque.reh.rr':r que a cÌiançâ estavâ
roubando. Tinha Ìcvado para casa LÌm Ìiipjs da es
coÌa e el:ì consideÌ-ava isso um roubo.

Ao 1:rl:rr com cla, tìvemos L1m quadÌo deprjmente. Disse
que â criança urjnava na cama e tjnha cncopresel
queÌ dizer, s(' empoÌcaÌhavâ. E era muito agÌcs
-irr lÍ.'. qrrndo oxrmrnamo. a crirnç.r. ,. .r

Ite (rttet s rl Mtrtrl Íleltll a l (:.ìs ltd!1., thtìt Appt111t, ì in
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examinâmos com todo o cuidado poÌque nâo po-

diamos acreditar em nossos oÌhos, parecia ser
perhltamcnlê normal Era um pou(1r âÊrpsciva ê

baruÌhenta, em compaÌação com unÌa cÌiançâ de

Paris ou LondÌes, mas peÌos padrões de seu am-
biente, erâ peÌfeitâmente noÌmaÌ Quando fâla-
mos da uÌinâ na cama, explicou em pÌimeiro
lugar que sua máe nâo tinha com que compÌaÌ:
tinta azul para passar em voÌta da poÌta; depois,
que havia lantasmas clo lado de fora e se nâo se

pintasse de azuÌ em volla da port.a, os lantasmas
entrariam; e, ÍìnaÌmenle, quc pâÌa urinaÌ de

noite teria de sair para onde estavam os fantas-
ma-. Erâ nìuilú loqiro qu" uì'nai:c nc crma
Quanto a sua encoprese. à medidâ quc c(,nver_
samos mais com a mulher. descobrimos que era
causada peÌa terrível aÌimentação quc eÌa lhe
dava. Tinha diarriria quase todo o tempo e tinh:ì
diÍiculdâde para tiraÌ as roupas oÌdinárias que

usâva, Quando conseguia desabotoaÌ as roupas,
jj c"tara "uj r' No c"niunto pJr'cì r um mPnrnn

Perfeitâmente norm.ìl
A mulher nos contou quc batia horrivelmente no filho. e

tiÌìha medo que licasse epiÌético por car.rsa disso.
Isto soava muito mâÌ. Perguntei: "Por quê vocé
bate nelc? Você bate qrrando eÌe urina na câmâ?
EÌa respondeu: "Não. O que você queÌia que eÌe
Iizesse? Todo o mundo sabe que uma criança
ulina na cama". PeÌguntei: "Você bate neÌe
quando suja âs calças?" Respondeu: 'Que é que
você queria? EÌe náo pode se dcsaboloar. Tem
d rr"orr. Com',., p,,derirr ê-pêìar qu' ni,, -u
ìasse âs caÌç.rs? Você não ìmagìnaria que eu ba-
tcssc ncle por isso". Contou t;rmbóm que eÌe se
masturbava. Perguntei: Vocô bâtc neÌe poÌ causa
disso?' Respondeu: "Não. é normal. Uma criança
pequena se mastuÌb8". Perguntei: "Você b:rte
ncle porque roub:r?"Não, respondeu 'afinaì, i'
heÌeditário. Seu pâi é um bandido. Agora cstá n.l
cadeia. Eu nâo bateriâ neÌe por ìsso. Quem bate-
ria numrr crirnca -n poì qu. o p,ri c rrn ,:rimr-
noso'l" Fjnaìmentc petguntei: "PoÌ que você bate
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nele?" Respondeu: "lenh(r um baruÌbo agudo nrr
cabeça e de vez em quando fico muìto neÌvosâ por
causa djsso. As crianças Íìrzem barulho. Fju hatc'
ria com a máo. mâs lenho reumatisrno e por ìsso
bato com umâ vara. Sri que tcnho mcdo quc, por'
apanhar com uma viìra. fique epiìótìco."

Qu.rn.ì" 1.,ìot rom , m.niro. , jl, nâo piìrr'cru 5c rnpor
tar- Suiì nÌãc seÌnpre batera neÌe- DÌsse: "Quando
a màc fica nerv0sa. Íaz â vara cantaÌ."

Aqui. o inteÌcssante é que a reÌação mãe-filho era boa e
saudáveÌ. A mác atendia a todas as necessidades
da crìanqa. EÌrì muito âletuosa e pÌoletora e en-
lÌenlou a cÌínica de orientação infantiÌ porque o
filho roubara um laÌpjs.

Era una muÌher com uma psicose declarada. vivendo
em condiçòes teÌÌíveis. Contudo, havia uma reÌa-
çaìo mãe-lilho srrudávcl. que permitiÌa um Ìnc-
nino saudáveÌ. Havia também uma irmã gêmea
clue p:rrecia muito normâÌ. Tudo islo nos mostÌou
quc uma nulher pode ter uma perturbação fla-
grânte dc personâlidade e tod.rvi.r. se sua reÌaçào
com o lilho náo abÌange a parte perturbâda de
sua pcrsonaÌiclade, pode haver uma criança com
uma personaìidadc saudáveÌ.

Isso soa taìo dÌferen|e de (IARL R(i(ìEIìs c. contudo.
não ó isso que ocorre. Havia um.r relação honesta entre â
rnáe e o íilho. unÌê compÌecnsão reaì, c aceitaçáo dos fatos
ÌÌrútuos - do mundo de cada um. tal como é.

C) inverso cììsto seria um pai {ou ÌÌìãe) não muito per-
lurbado. mas perturbado numa pâÌte de sua personaìidade
que òrr'1ai o Íìlho. Entâo. ruesmo vir,endo no que consideÌâ_
Ììos conÌo boas condiçòcs, a cÌiança terá pÌobÌemas. Isto
rìcontoce ÌÌìuitas vezcs.

Ìlssa alìrmação poderia lazer com que aÌguns pais se
vissem rcÌÌì med{) e dcsconliança. "Haverá aÌguma coìsa er-
larla em mìnr e que tcm inÍluôncia em meu fiÌho?,' provâvcl
Ìncnle isto ìfti piorar a questiìo. Parece-rne uma apljcâçào
rnr:lhor da intr:ligônciâ e da cnergiâ aceitar o fato de que nc
nhum cle nris está táo bem quanto poderja estar. e pârtir
disso. Se accito ÌÌìâis í) ÌÌìuÌÌdo da criança como seÌr, e aceito
como seu Ìnundo o que eÌa djz de si, sou honesta com ela
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rtuiìn1{) llo DÌprl mundo e às minhâs limitações (sou capaz de

Ìnr rccitaÌ) nós dois podemos sâir de quaisquer diÍìculdades
r.rrr quu estejamos.

As cnanças e os .jovens me siro úteis para isto, pois
rlndl siìo um pouco estÌangeiros em nrjsso mundo. Como es-
l rirngeiì"os, cstão propensírs â fazeÌ âÌguns erÌos a respeito, e,
r'rrr Íirnr;eo de sr:a mundo, inteÌpretâr máÌÌ aÌguns aconteci-
ÌÌìcntos. De outro lado, como estrângeiÌos têm também mâis
ploblbiìid:rde de r:nxer!Ìar a toÌice de algumas coìsas com que
vivcmos há tanto tempo. que nào reparamos que nào têm
sentìdo. São muitl) mais perguntadores que nós. Quando os
rcoÌÌìpanho cm suâs perguntasi percelx) meÌhor as cojsas,

LnÌâ cÌiança rne .,rjudou a me descondicionaÌ, só poÌ_
(Ìue a respeito de tudo que eu exigia dela e de mim pergun-
trìvâ: Para c1uê'l (luando ('u ex:ìminava o problemâ, geÌaÌ_
Ììrntrì não existiâ razão.

Em outra ocasiã(r. acolhi o hdo e ânÌáveì pastor âle-
mão HaÌekou, ììgado aos vizinhos, e âlugentei um feio câ-
(horrinho pÌcto que se arÌastaviì com uma cobÌa, Umâ
crìança me peÌguÌìtou: Por que vocô {)st:i alugentando o Co-
lrrinha?" respondi: 'Porque é feio. Niro gosto dele". A criança
disse: 'HaÌekou gosta dele. Halekou deixa o Cobrinhâ comeÌ
dc scu pÌ:ìto". Fiquei muito envergonhad:r, confusa e pertuÌ'-
hada ao pensar como tinha chegado a sentir o que seníia poÌ
('{)brinha. Irui toc:ìdâ peÌa olrjetivìdade da obseÌvação da
crìança. e Íiquei perturbada por ter tentado impor o meu pÌe-
ronceito à criança. Quando, depois disso. o Cobrinha entrou
oÌn nosso qujntal. chamei-o e âfaguei a sua cabeça. Sacudiu-
sr, lodo dc ítticiciade. e seus oÌhinhos "feios' Iicaram tão bÍi-
Ìhantes e sâltilantes que paÌeciam lançâr chìspas. Participei
rk'sua alegria e descobri meu âmoÌ por eÌe.

Parece-nre que, em educação, é mais importante peÌ-
guntar que dâr respostas, Nâo ó bem o que ocorre na escola.
Acho que 'cducação" é a priocipal razão pela quâÌ tântas ve-
zes. quando Ììe Íãzem uma pergunta, sinto que pÌeciso renlar
dLrr uma resposta, em vez de dizer "Náo sei" ou lazer outÌâ
pcrgunta. Há pouco tempo. quando respondia a uma entre-
vista grâvada, numa teníâíi\'â de chegar a aÌgumâ coisa (a

que não chegamos - jogamos fora a fita) obseÌvei que,
quando o entrevistador fazia uma pergunta, eu procurâva
rosponder a eÌa, quândo o que eu pensava erâ "Essa pergunta
Ììrìo v:ìì levaÌ ao que você queÌ. Você poderia fazeÌ outÌa per-
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gunta?" Se eu tivesse retiÌado a maioria das perguÌrtrìs. ÌÌrìr)

teríamos tido de jogar íora a fita.
Outra coisa quanto à aceitação da veI-cÌacle e quc rr

náo-acejtaçâo fÌeqúentemente produz uma iìcção. Uma I u

ìheÌ hâvaiana me disse que a nìitologja havianâ âprescntrtLÌrr
nos Ìivros est.á toda errada. Iterguntei â eÌa porquc é que isso
tinha acontecido. Respondeu: "Os /trrolc-' ros brâncosì lizcÌrìrn
peÌguntas e depois rìrarr, de nós, com o que Ìhes contanìos.
Entáo, contamos mentiras em que iìcreditavam. e nrjs rinros
rlelÉ,s." Vj acontecer isto entr.i Navâjos e antroprllogos. Vcmos
isto aconteceÌ o tempo todo numa faÌniliâ. Corno podtr sr:r'di
Íerente na psicoterapia?

Como pode haver unÌa boa reìação inteÌpcssoal senl
respeito dos dois lados? Nrro respeito todo o nÌundo cÍì tocÌns

as ocasiôes. mâs, quando não respeilír. é bom que eu saiba
disso, e saber que nessiìs ocâsioes não posso ser útil d outrtt
pessoa, Estou me enganando se "tento ajudaÌ" um!ì pessoa
quando não a Ìespeito. Náo estou reagindo â clas. mâs a dc
teÌminadâ noção do que eu 'deveÌj.l" Iãzer pelas pcssoas.

embora eu possa realmentc desej.rl set útiÌ. Não devo cscon-
dpr dr. mrm quê /r.ru .slou iqnJ,, ut iì.

í)uase todos n{is gostruliìÌnos dt' scr Lrt('is r l{r(los, e lìr-
qüentemente nos €sgolanlos tentiìndo lìzrr isso t. dcpois. lìcrr
mos inlèlizes conì os resLrltâdos. IraÌa min. rr Ìxrnr lembÌLrI rr

resposta dc f)on JâcksoÌr ì pcrguhtrì: -'Como c quc rrx'i cscttÌhl
scus pacientcs? ,{lguns outr'os psi(otfÌlìÌ)cutrs. u qui'ÌÌì s(' íì'7 iì
peÌgunla. diss(ìraÌn (Ìue r(eit.ìvrìnr tou dc\'iarn ttitrrr trrtÌos. ,\
resposta de Don Jackson Ibì: /\ \'idtì j.ì r sLrli(irnterìrontr (1iÍrrjl
sem qu€ o psjqui.ttra cxija dc .i mcsmo qut'l<'cite todos os qLrl o

procurrìm" E-qtrì respost.ì nrc ljLrdou a scÌ mrris discr'imìnrrrìr,r rr.

pois qualquer'outta coisa ó dìspclsiìo e t'sÍirr'ço inirtiÌ
tào. senì pÌovtito par'a qLrcrn rlLrcI quc stijI. rrtâ. com l pr-rrbìììri'
lidade dc prt'judicar nos rÌois. Nio ('risk,irtrrtr(rìo. t' soÌìì jÌìtr
raçào Ìrào existe ìnt!rcrìnlbio rnudnnçir r;LIi' ri(oÌ rt'. n('l(' r'

enr min. ('ade LlÌÌì de nos fl)ntìnur coÌìì(Ì tìnt{'s. i'l( rrìr srLr

camjnho e eu no ÌÌìeu. Os dois p(ìdrÌÌros íitII rrrai, rrgirÌo. r'rn
nossas maneiras djíêr'eÌìtes. rÌÌrboì1] cÌÌ 1( ÌìlìrÌ prr.srr(Ìri ÌrrÌri1rìs

horàs ouvìndo -'pdcicntcÌÌr.Ìltc 
.

Na verdade, embora pensc quc estou sendo pâcient('.
isso não ocorÌe. Estou me "obrigando a s('r paciente rÌprr-
sentando a làce enlerior dâ pâciência, nìostrancÌo o qLr('niì()
.'stou sentindo. Quando soa paciente. n:ìo percebo que rr sou,
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ou nâo penso em mim como paciente. Sou paciente' apenas

isso. Quando ocÀo que eslou sendo pâciente, é muito melhor

oÌhaÌ para o meu intimo e dizer a verdade:'Quero ser pa-

ciente, mas nâo o sou Estou me sentindo muito inquieta e

tentando me controlâÌ"
CeÌta vez ouvi na Estaçâo KPFA, de Berkeley, uma

nrlestra dc um minlstr,, npgro Rev Abernathy dirigrda ao"

n"e.n. do .ul. Na realidade. I rit rcavc a:pêramênlc 5uir: rpla-

çr"_" lclsas com oi brânco' sulistas l\'las disse lâmbem: S-' i
quê e:lou ccndo duro com voc;: Mas hoJ* /rdo ê_to l IÌv :en-

tìndo indulgente". As paÌavras e a voz eram equivaÌentes'
Frnrlmindo clâramenlê tanro a dur'zr" qLle ""nlln qu'inlo u

pêsar por nao p:l3r si -ênlindo indulqpntr- H"je indicara
.'rr,nn.crôncia du mudrnçr. dFl\'rníln .ììrerl:'s oulriìs p"_"r'

bilidades para o futuro.
Quanilo mìnha honestjd:rde começir tonriglr' acho que

não prejudic:ì nìnguérn Se náo tiver qu:ìlqueÌ oLltÌlì conse-

,,u"n.i". o aUlro lëm o rll!1" qìlr' 'êrl i nÌln:ì
p.-."" .ri'o Ì rlurh:rdr' íìrriÌrd" 'Ìrc J '-": R' nr' tlc qu'rì

ouer fornra. vocô ó honestâ "
Wes Westnìrìn erâ um esÌudânte dc psicoÌogirì que triì-

balhava num hospjtaÌ cìe doentes Ìnentais. aplicando test(is

nos pacientes. Fazia isso há aÌgLìÌn temp() quando'

íui dcsignado pâÌa âplicar um testc numâ iìtÌaenlc nìÌr

iict cìe- ap.,,x i-.rdaÌnentc :J5 ânos. de a-'cendôn-

cia itali.rna, e nìuilo dcsconíìâd:r' Olhou-mc t'tt
quanto eu dcsciâ coÌÌÌ elÌÌ do vr:stibulo para u salr
Je testes: quando chegarros :ì porta voltou-se.c
me peÌguntou acusâdoranÌente: '\rocê gostâria dc

ir pa., a coma comjgo? OÌhei para ula c res

poncti: "Gostaria Acho que gostaria rìas rìcho

que não '"u.r fazer isso Respondeu: 'PiìÌ-iÌ tìriÌn'
isso basta Aqui. vorê ó o pliÌneiro a ne da' uma
r' -p,'-r'. ,Jirni'r" fì'-' 'luÈ \r'Ènr"mtsnlt l rrh r

ln'r',, o--,' p*rernr,, ' rrr'r"' h"nìPnj nrr' n r" íi_

cara satisfeita com iìs Ìcspostâs Dcpois desse in

cidentc. íez beÌÌì os tcstes c tolnoLì_sc nìuìto
aberta c âmá\'('l

íì scmpre melhor âgiÌ a partir de Í:rtì)s rneus quc Lì

ì)irìtir dc crenças sobre o outro ou sobre rninÌ. "S(ru unlâ

tn'ssr)rì pnciente. Sou uma pessoa intolcrantc. "Sou uma
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pessoa moral (sem pensamentos ou inclinações intÌatáveis)."
Quando resoÌvo que "sott" alguma coisa, isto exclui de mim o
que eski acontecend.o comigo agora, que é a única reaÌidade
do que "sou". Quando estou consciente disto, tomo conscién-
cia de outras realidâdes que rne envolvem.

Apesar de todas as semelhanças, cada situaçáo viva tem,
como o Ìecém-nascido, um rosto novo que nunca
houve antes e nunca hâverá outra vez, Exige de
você uma Ìeação que nâo pode ser preparada com
antecedência. Nada exige do que já passou. Exige
presença, responsabilidâde; exige você.+

-E&, Não o que penso sobre mim ou o que os outros
pensam sobre mim, o que nunca pode seÌ eu.

Corn um Ìivre intercâmbio entre pais e frÌhos é impos-
stveÌ dizer o que pode âcontecer. Uma criança que vai à es.
cola poderia.resoluer ir mais cedo parâ a cama (depois de aÌ-
guns erros) porque trabalha meìhor e se sente melhor no diâ
seguinte. De qualquer maneira, aparenteúente, as coisas de
algurn rnodo sáo solucionadâs quando as trâto desta foÌma.
Quando meu frlho tinhá oito anos, de repente recusou-se a
tomâÌ banho. No Havaí fazia calor e ele transpirava muito.
Eu brigava todas as noites com ele e, de repente, achei que
náo tinha sentido me âtoÌmentar dessa maneira, Por isso,
parei de brigar. Dia após dia ia para a escola sem banho.
Fiquei imaginando um pouco o que os professores iarn pen-
sâÌ, mas isso era assunto deles, Nâo esperava o que âconte-
ceu. Depois de tÌês ou quâtÌo dias, meu filho voÌtou chorando
paÌa casa: "Os meninos estão dizendo que eu tenho cheiro
ruiml" Acabou-se o problema.

Muito fÌeqüentemente, a melhor coisa é não fâzer
nada. Quando eu era pequena, uma vez fiquei encostâda no
poste de iluminaçáo mâis próximo de nossa casa, onde eu
sabia que minhâ mãe podia me ouvir (aÌém disso, já tinha
escurecido e eu tinha medo de flrcaÌ muito longe) e choÌei,
chorei, chorei o mais alto que pude, durante muito tempo. Fiz
isso pâÌâ castigá-la, obrigando-a a me pÌocuraÌ. EÌa não veio.
Passei da raiva à afliçâo, à raiva, à autocompâixâo enquanto
chorava, porque não veio. EÌa me derÌotou. (Houve outrâs
vezes em que eÌa me deixou ganhar.) Finalmente, desisti
+ De Betueen Man and. Man, de MÁsÌlN BuBFrR. Novâ york: Beacon pÌess
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lr)rquo nro Podìt choraÌ mais c. alóm dìsso, cu sabia que cs

i,,',i ",,",ì. ialsa, que eshva chorando panr castìgÍìr minha
rììri(. 'Ì'ambém tinha observado qLìe quando oÌhava pâra as

lrrzcs da rua atravós das ltigrinìas, as Ìuzes faziam cois'rs fan-
i:rslir'ânìcnte Ììnclas. como unr caleirloscópio' e quaÌrdo Iè'
chiìvrì uÌn pouco os olhos as luzes se t,ransfirrm:rvâÌÌì eln cÌu-
zr's. tsrinquei dìsso ât€l cslnÌ pronta a voltar-para casa

N|lo tiÌo disto quaÌqucr- regra Não lembro os iìntece'
tlt'ntes dt'meu choro. NIas âcho que ìninlìa mâe ícz o ccÌt(Ì
nrìs cìrcunstánciâs. polque foi Ìrom o quc tìrei cia situ'ìção'
Nrìo sci se eìa cstavâ scndo 'sabida" IlÌl niro era Ìnuìto Íì)Ìtc
c às vczes deixava as coistìs coÌ tercnì. porqlle eriìnl dcÌÌì:ìis
prÌa cla. Ìúuìtas vezes iss(r eÌa mllito boÌÌì par'a mim llscI-evrr

a lespeito deste incidentc pr)rquo dcpois d(' ler bâstântc
sobÌ'e docura e âccitâção scnti. irs \'t'zcs. quc {ui ÌrÌna Ìnlìo

iorrívcÌ. e quc nunca poderiâ ter sido uma bort rÌìlìo Pt)r mai_'

,t,ri rpnÌ.,:-, N."'.ìu, r,,qr,, ,,urrn_ liJr_:" n'^rl:íi'rL' rr '"trr''
me mortiÍiqueì. Nào faz bem alÉìüm Isso nle pÌen'Ìe Uso

L'ncrgi::ì no passado. quando todrLs 1ìs ììnhâs cncrgitìs s'Lo nc-

ccssirias no pres{rnto. t)e íâto, Ìní Ìerâ prìrrì tudo eìn quc ('u

nno clc\1'ria cstdÌ- p:Ìr'â ser umrr Ì a nrro Os parágÌaÍìrs cìc'

('iìÌrlan sâo um aìivio pâÌrì aÌguns.jov0ns (lLrL nlìo tènr Íilhos'
nìas jti cstào pÌcocupâdos qu.ìnto it nìtLnoirN do \i\'('r coÌn

r,Ìcs. Urr cìcìcs cleu ÌrÌì gÌito dt' alcglirr' e :rìt'glirr t: alguma
coisa de que' pr-ccisarìos ÌÌìLlilo Se lirirsrnìiìs Ìrrìslân1c trÌc-

sÌia de riacÌa nìâis prerisNÌirÌÌìos FaLr dc Irleglirr lt/. e

''Ìeaì qucI dizcÌ qLru iìpcnrìs iìcoÌÌtoco. quo nrio 11 unìtr âlegria
ìigLrcìa l aÌguml trrisa. niro tr Lrnrrr aÌeglirr dcpL'ndenil de eÌ

gumrr coisrL. mas âÌegr'ìtì gÌrrtLrilrì ( oÌÌìo o soì. txistc pttr sr'

s( nr intcnçaìo scÌn ìÌìtenq,ìo conscicnte e 1Ìrz paltc drr

Vi(ìrì. r(rntÌìhui part csl rì.
(l . rÌìd' rrll' l! .. ,, \"r ', 'rrr. r,I rlr''r"r l" tl.rr" in-

ti'Ììçno (ìurìndo o lerrìpetrtrì rccebe rr outra pessoiì. tcnr LrnìN

intcnçrìo. lÍas qurndo os d(ìis cheÍirìnì juÌrtos à ÌrrlidrìcÌr' stm

'ììilscrìrrrs, 
us intrnçí)cs se perdcm. e ttrdo o qLre sc srrbe c qttt

lÌguna coisa cslti rìcontecendo o qul'lcoÌrtece por-si: e obs|r'
rj,(,"'lr.i-{ .,.1,r1,'1 ,n I'r.' ,tn'n'tc

Untão estotl livre de todos os mornentos o tÌechos quc

r?uni, dizendo: 'Isso sou cu, eu. eu . e de todr)s os monìentos o

1x'rlrços ìigados rì nìinì por outros. dizencìo "!s-'o é vocó, vo(i.
rrxri . !l íico suÌpÌcsâ coÌÌ a Íbrça c a ternuÌa e c nÌovimcnlr)
(lu{' iìpiììccenì f0Ìno cÌ1.
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Vi
A! lrádlÇoes .5iìo ulÌra cotsa esplên(lida ntas dev--nDs cnar tratli-

qóe e nao v/vel de âcaíla can elas

FRANZ AIABC

N{uita coisa de minha vida náo pode sel contada, e
nìuit(r do que posso cìizer n:ìo nìcrece scr dito. Aprendi a não
dizeì ÌÌrujtas coisas porquc p:ìrâ orrt).rìs pessoas pareceriam
('x(cntricidâdc. I.'icavam conì medr) c tenlavâm ocÌrÌtâì. o
m.do atÌ.Lis dc rìÌÌìiì rniìnciriì íirme, dizcndo, com scgurançâ, r)
qrrr: cu devia lazcr. So ÍlÌassem dc seu mcdo. podeÌíanìos ter
Íirlrrdo sobre cÌÍ'c tàÌÌìbalrl sobrc o meu mcdo. Áo ocultá lo.
dcr.1nì-mc outÌas coisâs quc cu devcria jLÌntar às que nào
dt vlm ser- mcrrr ionadas.

I)e r':irias mLrneiras tento dizeÌ alguma coisa sobre o
que ocorre etr mim, rnas tod:ìs âs formâs de dizeÌ são erra,
das. Quero que.rÌguóm Í:ìça unìa perguntâ, exprìma um de-
sejo de saber. Entâo eu poderia seÌ c:rpaz de comcçar a liber-
lâr o que está tão preso Ìá dentÌo.

Qrrando eu cra .jovem, e Ìnesmo quando já não erâ
nìuito.jovem, havia muitas experjôncias de vida que eu não
conseguia comlrnicar a aÌguóm. Um dia. quando tjnha deze-
Ììoyc anos, estava, bem cedo, ândando por uma ruâ de Novâ
York, e nrc sentiiì bem. Nâo haviâ mujta gente por aÌi. O soÌ
briÌhâva e m(ius olhos captiìrâm um reíÌexo briÌhanl,e. Vjnha
{lo um.ìlilncte câido na calçada. Esse alfinete caído na caÌ-
(rda de unrn gr:rndc cìdade, onde hâvia mìÌhòes dc pessoas e
clt'vados ccìifÍcjos. crà um djsparâte que me {ìrz sorrir. Daí
l)lsscri a !eÌ o allìnetc como uma parte do mundí), assim como
0u. (i scntì quc aceitâva tudo, estava eÌn contato cl)m tudo o
(ìLrr {]xistc. conhqrido e desconhecido. O aÌlinetc tornou-se
ÌÌnìa chlìve, à mccìicl:r que peÌÌsaDcntos âÌj iniciâdos passa
rìnì Ìxr mjnha cabeçâ maìs râpidamente quc quaÌquer coisa
(ìlr(,oll pcnsa, rìtsofa; cada pensamenLo lcviì\'a a outÌo. como
{ 1rplìs quo sc anìplìam cada vez mâis, ate chegar a urra ex-
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pÌìcaçâo do univeÌso. Tudo estâva maravilhosamente claro, e

ào -""-o tempo eÌa simples e espantoso Eu estava encan_

tada com este ìniveÌso em que vivia. Entáo pensei: "Isto é

loucura. Nâo posso saber tudo sobre o universo" E o que es-

tivera claro loìnou-se uma confusâo louca A rapidez com que

os Densamenlos sê sucediam era excessiva para mim Fixei o

meu e"prrtto nas coisas. mas de uma maneira delibeÌada-
mente Ëorriqueira - Ìua, calros, pessoas, fachadas de ediÍï_

cios - para Ìazer o que chamei de "me acalmar"'
Não havia com quem eu pudesse faÌar sobre isto e ou-

lrâs coisas ouc aconteciam, o que àt vezes me provocava um

iuÃutru nu'a"U"çu. Náo um verdadeiro (umulto: o senli-
mento de tumulto. Conservei aquele conhecimento, pois se o

"..a."." " deixa.se o tumullo mP dominar. esÏârla perdida

Com mais de cinqúenta anos de idade trabaÌhei numa

escola ruÌaÌ superìor onàe ainda havia muitas libeÌdades e o

campo me comovia profundamente e me libertava, como

ui"a'. ir":" me Ìibertã Muitâs vezes eu saía do quarto de

manhã blm cedo, ia âté o teÌraqo, que ficava numa elevaçáo

de um Ìado ilo vaÌe, e olhava paÌa câmpos de aÌfafa, para a

eÌevacâo aleseÌta mais adiante, para as montanhas do outro
lado. 

-Eu 
me sentia tâo engradecida, que meus bÌaços se er-

suiam Dara alcan(aÌ o ceu' Ëu o.eci.ata do emprego Náo podia permitir que me

consideras"pm ìouca Descia as escada" os braqos abaixados'

com um canto interior, mas também um prânto que o meu

canto nâo conseguia desfazer.--- - 
Àt.a" daïeação Íisica havia em mirn muitos aconteci-

mentos cheios de sónti<lo. Queria viver um pouco com eÌes'

conhecôlos mais profundamente' mas quando desci os de-

graus com os braços para baixo, perdi até o conhecimento que

tinha tido.
Náo temos palavras para exprimir esse conhecimento'

Talvez nunca possa haver essas palavras

Nessa escola havia um homem empregando algumas
palavras que ele escolhia e outras que inventava, com quem

eu podia conversar sobÌe esses sentidos profundos e corn-

oroin-oes universais que às vezes senlia' pois devolvia os

m"us signiíìcados. de maneira que eu sabiâ que eÌe com-

preendia.
Falou-me também de seu mundo
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- "Eu o vejo" - e então há urna longa pausa, uma
espeÌa que nào é espera, um espaço vazio que de certo modo é
preenchido - "como uma áÌvore..." Seus braços se afastarir
suavemente, de maneira que me diz aÌguÍna coisa sobre â
maneira de ver uma árvore, e a ÌeÌaçáo entre isto e o que
está dizendo sobre a vida.

Eu poderia repelir todas as paÌavras que disse e náo
diÌiam mais que "Eu o vejo... como uma árvoÌe".

Minhas paìavÌas não dizem majs. Meus gestos livres,
como os seus, nada tÌansmitem às pessoas que estáo perto.
São as paÌavras, os gestos, o sentimento que tenho direta-
mente deÌe e o senlimento e o conhecimento que trazem a
paÌtiÌ de mim que dizem aÌguma coisa.

Quase todas as outÌas pessoas, quando lento faÌar de
meu mundo, e mesmo que não rejeitem o que estou dizendo,
insistem cm que eu preencha todos os vazios sentençâs
cÌaras e sentidos precisos. Quando tento fâzer isto, o que
queÌo dizer fica reduzido a nada. A vida se vai. E entáo di-
zem: "Não é nada". Apresentei-Ìhes um cadáver e não um ser

Sinto que profanei a vida e estou triste.
Sinto-me eliminada. Sinto faÌta de meu amigo esqui_

zóide que Ììão exige de mim o que não é possiveÌ, e aceita e
compreende o que digo. Ficamos Ìado a laão, ou sentamos na
me.ma rocha, òêm nos locârmos. mas mecmo scm o contato
de-aparecFrâm os limiles. e sinlo quc somos um. e quanlo
mais estou com ele menos incÌinada me sinto a,,ter uma con_
versa", a náo ser sobÌe coisas úteis - explicar a outra pessoa,
aìgo que precisa ser feito, ou que preciso q"" -" t"ugâ. eà.ã
coisas úteis esta Ìinguagern é boa. posso eiplicar porq'tre uma
porcadere ser recolocada nuriì parafuso quando ósle foi retr_
rado de algum lugar. Posoo responder a uma pergunta sobrp
a melhor maneira de voÌtaÌ à cidade.

para eslar com âs pcssoac, o que amo e a poesta
rla vida. a arle. e a linguagem que trânsmiÌe issn, em que
|xÌslc umâ âmpÌa expansáo. alguma coisa nao tnlerposlâ,
que meu pensamento amplo pode abrangeÌ, Meu pensamento
ln'queno Íâo pode compÌeender isso. Náo foi construido para
tssu. Meu- penoamenro grânde náo pode aprondcr a fazcr o
lflnm[. Nao e pâÌa tsso que e]e serve,

Quando estou Ìivre, meu pensamento pequeno e meu
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pcÌìsamento grande funcionam juntos Não sei como fazcm
ìsso. Àr{as é mâis oLì menos conÌ(r respirâÌ; digo quc estou res-

pirando, rnas geraÌmente náo observo íÌue a resplÌaçao tem
duas pârtes. úân p"n.u, "estou inspìr;rndo" c 'estou expi-
râncloi'. a menos que. poÌ alguÌìtì Ìrìzão' esteja pÌestando
atenção njsso. Caso contÌário. estou apeniìs ÌcspiÌando
Quando dìgo "nìinha respirâçào paÌ-ou" ou "segurei â Ììinha
respjÌaçiio'. não procuÌo saber sc prendi ou expiÌei o aÌ

X{oi" uu n,"ttu" o nìeslÌìr) ocoÌÌ-e coÌÌì meu pensânìcnto
grandc e pensamento pqlLreno. Não cxiìtânìcnte a nìesÌÌìiì

coisa, m:rs aìgo parecidor peìo menos. os dois siìo neccssáÌ ios

Se estou demasildrÌnìente nerguÌhâdâ enì Ìncu pen

sâÌna,nto gÌ41Ìde. PoÌ(o contiìto com a'ferÌa Sc erstou dcmâ
rìa.ÌiÌmeÌÌte nrcr!Ìì.ììhadâ eÌn meu pensam('nto pequeno, pcÌü)
ront.ato conì o céu. Nrìo LlÌn cóLL llturo. Íìtìs urÌì ccu (rgí)r'r'

Quando est{)u vivcnd(ì xdequâdâÌìcnte conì anÌbos. nìeu triì
balho é urna aÌegrìa. rninha brincLrdcilL ó rJnìa rìlcgÌia'
Quando vivo adequadamente conÌ os dois. a vidâ e â morte
não me pÌeocupam: estou prepaÌadâ pariì as duas

Quando. por lorrgos pr:r'iodos de tompo. nrìo encontÌo
rlguenr que 1ìrÌe e Ììngrrrgcm rìrr ar'1r'. da prx'si:1. dLr músice.
oLr quancÌo niio.stoLl oíÌì contNlo (onì o rosto diì nirlureTiì. nì('
sinto càda vcz miÌis leÌÌsiì. prcsa e isoÌada, vivendo nlrnì
mundo a rluc ni() poÌ1(,nqo. r)ndc 1(xlos Ìr:rÌeccm oslrLr conlrrì
'',_' ìÌ,.-'..- tr| t.r, i.trr, Ì", i| . r., r '_. Ì"'r'l
íÌ(aÌÌì cntrc mim c n inha aÌcgt ìu.

Se a. pessoa. nì('rnìpurrrLnì pxrN ìrm Ìl)rLìr) I nìo Ír
chirn num (lLrirrto scÌÌì ltrz. Lrl orr soÌ. ÌrrLo qa{) mìnhrrç ininìi-

l. r-- q'r' r"' r',/, -, n i - t '' -

QLìNncÌo Ììrio cr)Ìì1un(Ìo tì inìtìgenr (oìrì n rcrÌìdrxlr lïsicrì
possr) scnlir quc é ìsto (lue mr 1iìzcnr. Iro stntitÌo lisico Nrr

.,lr'r,' .r'r ,tLl, -, q,r' j, r'r,,!' r' ,t.,' r, ' "\t Ì ir,,, ' \Ì' rr',

Ìììente estLi sendo Ìcrildl l)rÌÌrì rÌrtr inliìnr). rstoÌr ìx'nl, rnl
lroÌa soíì-rr e cst.jrr PIoíirnclanìt'nÌ('doprinìÌíltL o rÌt sinlrì
I,, -.,. '1 r," -, J- p' --i..'- " rr' ,1' ir,'--' r -,,tt

scr., qu. .rrru , r'rrd;'. ;", Ìrêrrrjrf ,lu"r- pÈj_"3r ì:t 
'!

rlt'dcixam sair? Qucro p:rrtilhal com eÌas o rneu mundo.
(lurro que ramjnhcm c{ìnìigo, hÌinquenì. di:ìÌÌcenÌ (r iìs vezcs

'lr,,r' rrr lrtr,rn,nr,. rrrr'-,lr. in_r'r, m "m,tu' Hrr \ir I'irr'r "
soÌr nìLlndo. o que é "rcal'

t)t.r r,r.rssl)^ l,^RA lus|n)1 l3:1

Os dois mundos são Ìcais e são um só quando não os
d ivido.

Às vczes, quando entro em seu mundo, o meio-mundo
que chamei reaì, a doÌ é tão !lrânde.-. Não sei como vjver com
ela- Tambóm existe horÌoÌ na crueÌdade desconhecida das
pessoas, como animais despedaçando uma pessoa poÌqu.r,
parâ eÌâs, umâ pessoâ é sar cârne.

Então sinto vontâde de lechar o meu pensamento pe-
quenoj que vê apenas o mundo pequcno que ó conhecido como
este mundo. enroÌo numa boÌa o meio-mundo de meu inteÌìor,
conhecido como dq&.,Ic mundo, e íaço com que se torne meu
mundo total. Ou. então tenho vontâde de baler nos Lrnimaìs
que não sabem que sou umâ pessr)í/, e tenlo obter delcs o que
tiÌaÌam de mim.

As pessoas têm nìedo de meu Ìnundo total, medo de que
eu nÌe perca nele. não t,enha conscjôncia disso c nem inte-
resse peÌo que aconteça. Ilas é no nrundo folÍ/ que ninguém
pode sc perdeÌ. Fìm quaìquor dos rrcio-mundos Íico perdida,
porquc perdi um deÌes. Acho que liz â nìinha escolha, pois
escolhi meu todo.

\li,- n -r,, r.á .\ -r. --,' lhi,. j,r-im 11' n" nâô pn5-ú e-
coìher entÌe a noìtc e o dìa. N'lcu todo ó ambos. e â minha
íèlicidade nio po.Ìe e\istir senÌ essc todo. Eslou sempre pro-
curando. num:r oLr noutrâ nÌetâde do mundo. âquilo de qu(r
pÌc'r'iso prrra íÌìe coÌÌìpl{]tiìr, pâÌâ seÌ um lodo.
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Comunicação Subverbal e Expressivìdade
do Terapeuta:
Tendências da TerapÌa centralizada no Cliente
com Esquizofrênicos*

EUGENE T. GENDLIN

lnlrad uÇaa

A pârlir dâ terapiâ centrâlizada no cliênrê ê prrnci
paÌmente de sua aplicaçâo em esquizofrênicos hospitaìizados,
aparece agoÌa uma forma de psicoterapia que se centrâliza
mais na "vir,éncia" de duas pessoas na intcÌação teÌapêulicâ,
que no conteúdo verbâl discutido. Este apeÌ-feiçoamento é
semelhante a tendências recentes em outÌâs oÌientações:
existe uma foÌte tendênciâ paÌa acentuàr a inleraçâo na
psicoteÌapia, paÌa acentuar a parlicipaçáo de dois seies hu-
manos, para ÍbcalizaÌ fatos subjetivos concretos que ocorÌem
nestas duas pessoas, e nâo apenas o conteúdo verbal que está
sendo discutido.

Neste aperfeiçoamento, é fundamentaÌ a interpretação
de que a psicoterapia incÌui a "vivência" (qualquer que sejà o
seu nome), um processo somático sentido intedormente, cuja
forma e cujos sentidos sáo influenciados pela interação. Dá-se
aÌgumâ atenção ao probÌema teóÌico da maneìra pela qual
fatos fisicos sentidos inteÌiormente podem ter ,,significações",
podem ser "expìorados" e "sirnbolizados", e como estas ,.signi-
ficaçóes implícitas e concÌetas podem seÌ influenciadas e rno-
dificadas peÌa interaçâo. AgoÌa, quando de modo geraÌ se
pensa que a psicoterapia incÌui um pÌocesso concÌeto de sen-
timento, somos menos específicos quanto ao pâpel (aindâ vi-

* Reimpresso d,t,tou.rnat at_Eü,ttatLnt ps.r,htott.\, v.t tV. n.o 1.1. 1963j.optright 796x, Lthtâ pubtrsh(rs, th!. As prrme.irrs únco paeÌnâs estão
aqur rê.umidsc
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taÌ) dos símboÌos cognitivos e dâ expÌoÌação As dìíèrentes
oÌienlações empregam vocabuÌários cognitivos diferentes,
cnbora seus paiientes e clientes pareçam capâzes de traba-
thar com quaisqueÌ desses vocabulários. ApaÌentemente,
todo vocabuÌárìo bom pode scr empÌegado como um Ìecurso
simbólìco para a "expressão" e â inteÌação. Parece que as dì-
fjcuÌdades de personalidade estão nos sentidos "pÌé-
conceituais" da vivência que são concretos e sujeitos a

simboÌizâção e mudânça atÌavés da interação, com o emprego
de qualquer um dos numeÌosos e diferentes vocabuláÌios te-
Ìapôuticos de que dispomos._ 

Evidentãmente, náo se tÌata apenas do vocabulário
empregado, mas, ao contrário, do modo de emprego. Se em-

pregado numa "relerência diÌeta" à vivônciâ, praticamente
qualquer vocabulaÍìo pode ser bem empregado Se empre_
gado como substituto explicatìvo abstrato para a vivência in-
ãividual, nenhum vocabuÌário cognitivo provocará muitâ
mudança construtivâ de personalidade NatuÌaÌmente' esta é
.,-u opirtião que ainda está à espera de muito mais confiÌ_
maçáo de pesquìsa do rìue a até agoÌâ existente, mas é uma
tendênciâ atuaÌmente aceita no pensamento terapêutico.

Não só o meÌhot emplego de paÌavÌas, como também o

meÌhor uso dos comportamentos do terâpeuta paÌecem de-

pcnder, nâo só do conÌpoÌtamento do terapeuta, mas também
da maneíra peÌa quâl o comportamento se reÌaciona com a
vivéncia do indivíduo e nesta influi A tentativa de especifi-
car exatamente o que os teÌapeutas devem Ôu não devem

làzer tende hoje â ÌefeÌir-se não tanto ao compoÌtamento es-

pecíÍico empÌegado, mas à Ìnâneìra exâtâ de usá-lo. Além
ílisso. esta "maneira" refere-se à manejra pela qual o compoÌ
l.amento se liga à vivêncìa de duas pessoas.

OhPtiva desÍe Atligo

O objetìvo deste artigo é oferecer algumas especiÍica_

ço{'s quanto à maneira exatâ peÌa qual â comunicação sub_
,,r'r'bal e a expressividade do terapeuta podem atuâÌ. Sáo ne-
cr'ssillias essas especificações poÌque se os teÌapeutas acei-
r irÌn romo regra "exprìmìr" o que quer que seja, dc quâlquer
rrrrrri in cvidcntemente ftcamos totalmente sem Ìinbas mes-
I r.' t "rtuilo. r- e-pccrficcço"- indiram nao o qz". ma- conto
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taÌ auto-enpÌessáo do torapeuta pode fazeÌ pâÌte de LÌm mé-
todo teÌapêutico. De forma semeÌhante, a conÌunicâção 'isub
verbal" sempre soa misteÌiosa como aÌguém pode sabeÌ o
que o cÌieÌÌte quer dizeÌ quando este não consegue djzer o que
é? Ainda aquì, as especificações que gostarìa de oferecer não
se refercm ao "quô" o cÌiente quer dizer (e nem como podemos
adivinhar "o quê" eÌe quer dizer). As especificações ÌefeÌem
se à mancira pela quaÌ as pâlâvÌâs do cìiente e do terapeuta
podcm ser cmpregadas a lìm de indicnr c fazer refcrôncia à
vivência.

Esquizafrônicos e 
^leLlratk 

as all|uns
tesuiladas dc pcsqui sa1

EmboÌa â psicoterapìa me pareça o rnesr'o pÌocesso enÌ
neuÌóticos e cm esquìzolrênìcos. as diÍèrcnças manifestiìdas
p.ìo" È-quiz,'lr, nicos -Jo importrnt,.s. p,,rque rrFrle .d.,, Fn-
contramos, em Ìetra miìiúscuÌa c de maneira inevitávcÌ. aì_
guns dos latores que podemos esquccer na psìcoterapiâ usuaì.
Por exemplo, na terâpia coÌnuÌÌ, muitas vezes tendemos a
esqueceÌ os probÌemas de exteriorizaçiro e da conversa cìes_
preocupada- Sabemos que tais probìemas exìslem c que esses
cÌientes sâo. nâ maioÌiiì dâs vezes, fÌiìcassos finais, mas nírssa
reação à dilìcuÌdade seÌia muito diferentc se prâticâmente
/Ì).las as pessoas que vemos nâ terâpia a apresentassem. ?Ì-
rlomos de lazcr alguma coisa para resoÌvêìa_

Por enquanto, não temos ÌesuÌtados concÌusivos sobre
a eÍicáciâ da psicoterâpia com esquizofrênicos. porlanto. o
que tenho a dizeÌ náo ó uma avaliação. Mas exâtiìmente, es-
t:Lrej descrevendo o que estâmos de fato 1ãzendo em nossas
sessões de teÌapia, e como chegamos a proceder como o faze_

txptesst wdade da TeRpeuta

Em 1957 ROGERS pÌessupunha tÌês condiç(-)es necessá
rias.e suÍicientes paÌa â psìcoterâpÌâ. São elas: .enrpatiâ.',
''aceitaçào incondicionaÌ" e "congrrrênci:r" ou ..rìutcnticidNdc".
llsta úÌtima, "autenticidade", sugeÌe que o tcÌrpoutLì lentr
rìbrndonaÌ_loda aÌtiliciaÌidad(, pessoaÌ ou profissionâ1, quâis
quer manobras ou posturas, e cont,inua a ser cìe mcsmo. Fjm
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nosso tÌabaÌho com csquizofrênicos, esta condiçâo tornou-se
cada vez majs impoÌtante. Foram-se as fórmuÌas - até as

mâis caractedsticâs das modaÌidades de reaçáo centralizada
no cÌiente, que era denominada "ÌeÍlexo do sentimento".
Como o sugere a palavra "empatia", pÍocuramos, como

sempÌe, compreender e sentiÌ o sentimento do cliente a partir
de sua perspectiva íntima, mas neste câso temos maior am-
plitude de difèÌentes comportamentos com que os terapeutas
i"ug"- r.o" cÌientes. Nâ verdade, cÌeio que, em parte, tâlvez
tenha sido a indesejáveÌ tendência pâra fórmulas e maneira
estereotipâdas de reâgir quc Ìevou Rogers â formular como

essêncial a condiçáo de "autenticidade".
"Ser eÌe mesmo" tâmbém qüeÌia dizeÌ que o terapeuta

se torna mais expressivo. Corn muito rnaioÌ fÌeqüência o te-
rapeula expÌime seus sentimentos, sua vivência do momento.

Quando o cÌieníe se exprime, naturalmente a vìvência do

momento do terâpeuta consiste, em grande parte, num sen_

timento empático da significação âpresentadâ pelo cliente.
Mas, quando o clienle não apÌesenta auto-expressáo, náo fica
vazia a vivêncìa momentânea do teÌâpeuta. A todo momento'
no teÌapeuta, ocorre uma série de sentimentos e fatos A
maioria des[es Ìeferem-se âo cljente e ao momento pÌesente
O terâpeuta náo precisa aguardâr passivamente até que o

cÌienle exprimâ al!íuma coisâ íntìma ou de impoÌtância terâ-
péutica. Em vez dìsso, pode usaÌ suâ vivênciâ do momento, e

àí encontrar um ÌeservatóÌio sempre presente, do quaÌ pode

seÌviÌ-se e com o quaÌ pode iniciar, aprofundar e continuar a
interaçâo teÌapêutica, mesmo com uma pessoa não motivada'
silenciosa ou exteri0rizâda.

Além disso, para o teÌapeuta, "autenticidade" signifrca
que não precisa sempre aparecer sob um aspecto favorável,
compÌeensivo, sábio ou folte. Verifiquei que, ocasionalmente,
posso ser visiveÌmente tolo, teÌ leito uma uma coisa erÌada,
teÌ feito o papel de bobo. Quando ocor-rem na interaçáo posso

deixaÌ visíveis estes meus aspectos. O fato de ser nós mesmos
e nos expÌimirmos abertâmente nos liberta de muitos aca-

nhâmentos e artiflciaÌismos, e permite que o esquizofrênico
(ou quaÌquer cliente) entre, tào diretamente quânto possível,
em contato com outro seÌ humano.

Todavia, isso faria com que, apâÌentemente, se des_

[ruíssem muitâs das Ìinhas mestÌas do comportdmenta Ïeta-
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pêutico. Somente às .Ltítudes òdsil.íIs estão especifrcadas. não
a maneíra de manifestá Ìas ou exprimiìas_ Será que isso sig_
nifica que lazemos qualquer r,'isc? Vou dpscrerr-r nrais mi
nuciosamente este procedimento da expressividade do tera
peutâ.Vou continuar a sua especificação sob três âspectos:

ll) "Não-ìrLposíçdo": No trabaÌho com indivíduos de_
Iensivos, retraídos ou amedrontados. achamos ainda mâjs
ìmporlântc nâo nus impor a eles. Como ê quc â náo.inìposiçrìo
pode seÌ coerente num terapeutâ que se exprime abertir e
ativâmente, e que inicia reÌâções com essa expÌessâo? provi-
soÌiamente, acho que a resposta é: o lerapeutâ pode ser maìs
ativo e, ao mesmo tempo, apresentar menos imposição e
arrreaça, se se exprimir suas imâginaçòes e sentimentos. os
desejos e fatos qrle se Ìevelam nele - desde que o 1àça cÌara e
explicitâmente, como âfirmações a respeito ãe sj mesmo. ou
de âcontecimentos que, no momento, se reveÌam em seu ín
lr'Ìo. Desta mânêirâ cle ce cntrêgâ mair àbe amenlo, êm_
bora nao se imponha a vireneia do clientn. l'aja dp si. Nao
impõe e nem força coisa aìguma no espâço vivenciaÌ do
cÌicnte; não confunde acontecimentos neÌe com acontecimen_
tos no cÌiente.

12) "Alguns momentos de atençAo interío za.ta tlo te-
rape&la": NaturaÌmente. parâ reagìr âutentìcâmente a partir
de meu -inlimo, pÌeciso pÌestar alguma atenção ao qurj aí
ocorre- A medida que interajo com o cìiente, uma g.ande
paÌte do que se Ìevela em meu íntimo liga-se a ele minhas
fantasias sobÌe ele, minhas obseÌvações de suâs reaçôes, mj.
nhas Ìeações a ele, etc. Todavia, em meu íntimo ocorÌem
como rninhas, como eu. Não são deduções sobÌe o cÌiente. São
(oi-â- quê ê5ráu ocorr.ndô em mi- àgorr, meus momenlos
vir idos com o clienle. Parâ con-êgurr cxprimi lo-. preci.o de
rlgumâs elapâs de auto arcnçao. algun" momonto" em qup
presto âtenção ao que sinto. Depois, geÌalmente descubro
muitas coisas que estou disposto a compartilhar. Serja errado
dizer que expÌimo t&do o que ocorre em mim, pois mjlhâÌes
de coisas estâo ocorrendo em mim a lodo momenlo. c nto
Podem nêm ser formuladao e nêm cxpresiâs "eparademonr-.,{lém disso, não deixo escap impulsivâmentc a prinÌcira
coisa que me passa pela cabeça_ Vivo inteÌjoÌmente âlguns
rnomênto.. e a5-im dpccubro e.n rnim umil rF.-postíì ao
cliente, ou ao que aconteceu entre n{is ou ao nosso siÌêncio.
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Mesmo quando se diz pouco, descubro que tenho desejos, te_

mores, decepções e aspiÌaçôes de umâ comunicação mais sig-
nificâtivâ. Posso exprimir isso. Com aÌguns momentos de

atençáo voltadâ para mim, posso encontraÌ a minha reaçáo

autêntica ao momento. Se, enquanto o cliente fâla, fico ente-
diado, náo digo: "Vocé me châteia"- Com aÌguns segundos de

atençáo à minha vivência, descubro que o meu tédio na ver-
dade resulta de ter deixado escapar aÌguma coisâ deÌe, aÌ-
guma coisa interessânte e pessoaÌ. Verifrco que desejo muito
Àua expressâo pessoaÌ. Verifico que tenho um bom acolhi-
mento pronto paÌâ ser dado a essa expressâo veÌbal, e que taÌ
acolhimento vai ser desperdiQado. Verifrco que posso imagi-
nar o tipo de comunicação pessoal que percebo que está fal-
tando em sua coÌrente verbal. Posso exprimir estes senti-
mentos de falta, desejo e imaginâção, e posso expÌimi_los
como meus. Quando estou com aÌguém, gÌande parte do meu
processo de sentimentos é formada por sentimentos' reações,

àesejos e fatos, momentâneos e muito específicos' importan_
tes paÌa a outra pessoa. Por exemplo, digamos que acabei de

dizer alguma coisa e nâo obtive Ìespostâ. Penso que posso ter
dito uma coisa que não devia dizeÌ Náo basta que me sinta
mal por teÌ feito a coisa errada Posso dizer que me sinto maÌ
por isso e porque isso ocorre, bem corno o fato de que é isto o

àue e"tou sentindo agoral mas quc nào tenho ceneza alguma
do que o c/iente estâ sentindo agora

Os segundos de atenção em mim meÊmo quase sempÌe
pÌovocam elucidaçoes no sentimento que tenho: (1) toÌna-se
mais âutenticamente uma coisâ minha, e náo sobÌe o cliente;
(2) toÌna-se muito mais possíveÌ compaÌtiÌhaÌ o que sinto
Poúânto, emboÌa seja minha Ìeação momentânea autênticâ
ao clíente no momento da inteÌaçáo, é também autentica-
mente mínha e náo se impõe âo que ele sente. Posso dizeÌ -quando isso é veÌdade - que não estou ceÌto do que eÌe sente

no momento.
Portanto, as duas especifÌcações que estabeleci são mu-

tuamente necessárias: â "náo-imposiçáo" exige "alguns mo-
mentos de atençáo a 8i mesmo", a fim de que eu possa desco-
brir o que sinto verdadeiramente e o presente, sem imposi-
ção, como coisa minha.

(3) "Simplicidade sem mácuÌa": Quero agora acrescen-
ta! uma teÌceira especificaçâo da expÌessividade do teÌa-
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peuta. Quando o cÌiente não me dá uma coisa íntima ou
auto-expressiva * é entào que preciso utiÌizar meu Ìeserva-
tórjo do momento, para descobdr dentro de mim uma Ìes-
postâ para ele - uma expressão clara, íntima de mim
mesmo, nesse momento com eÌe. Contudo, quando o cÌiente
está no pÌocesso de se exprimir para mim, em meu interior
encontÌo principalmente meu sentido de suas expressoes e
tento contar a ele, com uma simpÌicidade sem mácula, o que
compreendo que ele sente e pensa. É importante que eu sinta
e exprima sua experiência como dele (tão puÌamente quanto
possíveÌ, a partir de sua peÌspectivâ) mas igualnente impor-
tante esclaÌecer, quando isso ocorre, que as minhas expÌes-
sões vivênciãis são m.inhi.s.

Muito fÌeqüentemente, enquanto o cÌiente se expdme,
uma Ìesposta que apenas afÌrme que o teÌapeuta compreende
ou sente o cÌiente é uma Ìesposta extraoÌdinariamente efÌ-
ciente. Muitas vezes é a únicâ respostâ útiì que se pode daÌ.

Descrevi três especificações da expressividade do terâ-
peuta: "nâo-ìmposiçâo", isto é, que apresente suas auto-
expÌessões como suas; "alguns momentos de atençâo interio-
rizada do teÌapeuta"; permitindo-lhe encontÌar sua verda-
dejra resposta do momento; "simpÌicidade sem mácula", ao
ahrmar os sentimentos ou pensamentos do cliente, quando
este se exprime e, em seu íntimo, o terapeuta encontra prin-
cipaÌmente o sentido que dá à mensagem do cÌiente.

Com esquizofrènicos e muitos outros cÌientes, é o teÌa-
peuta - e nìnguém rnais - que inicia a reÌaçáo, começâ uma
inteÌaçâo abeÌta e expressiva, e iniciaÌmente exprime afeto,
soÌicitude, interesse e uma qualidade de pessoa para pessoa.
Se o terapeuta pÌecisa ficar sentado passivamente ou discutir
agÌessivâmente, penso que não tem pÌobâbilidade de formar
uma reÌação com um indivíduo que ainda náo deseja uma
terapia ou uma reÌaçáo. Em grande parte, a expressividade
de cada momento do terapeuta deteÌminâ a qualidade da in-
teração, peÌo menos de início, e principalmente com ìndiví-
duos náo motivados. A auto-expÌessáo do teÌapeuta pode tor-
nar a interaçáo movimentada, pessoaÌ e expressivâ, mesmo
que o cÌiente fique continuamente siÌencioso ou apÌesente
apenas coisas sem importância. Quando apresentadas, as ex-
pressoes do terâpeutâ - os fatos que ocorrem nele, se voÌ-
tam para a interação e peÌmitem o seu aprofundamento. Ás

DE PESSOÀ PARA PDSSOA - IZI.J _



rlzas pessoas tendem a sentir Dú interaçã.o viva, âberta e
pessoal, mesmo quando apenas um deÌes estiver verbalizando
o lado que sente na interaçáo.

Isto me leva à segunda observaçáo que desejo discutir.

InleraÇáa Subverbal

Talvez a interâçáo subverbal seja tão importante com
esquizofrênicos porque grande parte de sua vivência thes pa-
Ìece incomunicável, e por sua natureza isolada das outÌas
pessoas. Muitas vezes, o conteúdo - o güe é dito -ê aperras
uma pequena paÌte, talvez uma parte bizarra que provóm de
uma confusâo inteÌior, cuja significação ìncomunicável é ex-
trâoÌdinariamente maior do que quaÌquer parte do conteúdo
verbal e diferente deste. A natureza incomunicável do gue o
indivíduo sente e o fato de que sua vivência está isoladâ de
outrâs pessoas exigem que o terapeuta Ìeaja, nâo a algumas
partes do conteúdo verbal, mas à vivência. Desta maneira,
tenta-se restaurar a Ìigaçáo, o pÌocesso interpessoal de izúe-
raçdo, dentro do quaÌ vive e sente o individuo que atua nor-
malmente.

Isto náo significa que se Ìeaja misteriosamente à vi-
vência sem qualquer verbalização como ponto de partida. Ao
contráÌio, vê-se a verbalizaçáo de rnaneira diferente. Em vez
de nos interessarmos por seu conteúdo, peÌguntamos: de que
processo interior mais amplo decorre esta pequena verbaliza-
çâo? A Ìesposta a esta pergunta seaá uma coisa sentida, uma
significaçáo conceitualmente vaga, mas vivenciada concre-
tamente, que o cliente sente e pensa, e que o terapeuta só
pode imaginaÌ. Mas o terapeuta não precisa conhecê-la,
adivinháJa, ou imagináJa corretamente. Pode indicar a sua
resposta a essa significaçáo, por menos que a conheça.

Por exemplo, meu cliente diz que deseja sabeÌ onde, no
hospital, está guardada a máquina eletrônica que obÌiga as
pessoas a voltar ao hospital. Pode provar que existe essa má-
quina, porque, caso contrário, como se poderia explicar o fato
de que os pacientes com liberda<ie de movimento voltem vo-
luntariamente ao hospital?

Ora, naturaÌmente eu poderia argumentar que náo
existe essa máquina, que eu saberia se ela existisse, que não
âcredita que eu diga a verdade sobre o assunto, que está
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tendo uma aÌucinaçáo iÌrealista, ou, o que estaria mais pÌó-
)iimo de seus sentimentos, que náo gosta do hospital e não
pode compreendeÌ que aÌguém se interne voluntariamente.
Mas qual é a sua Diuáncia, quando fala dessâ máquina? QuaÌ
é o sentido "pré-conceitual" ou "sentido" de que provém esta
paÌte de veÌbalização bizarÌa? NatuÌaÌmente, eu rÌáo sei. To-
davia, quero reagiÌ a eÌa de alguma forma. Por isso, res-
pondo: "Você sentiu em você mesmo as influências dâ má-
quina de que está falando?" "NâtuÌaÌmente, sem dúvida
senti". - Depois, diz que a máquina faz com que se sinta
"outro". Reconheço que esta irase de certa forma me diz aÌ-
guma coisa da vivência interior a que dirigi minhas pala-

IJso este exemplo paÌa mostra! o que quero dizer com
diÌigir as palavÌas à vivência, ao pÌocesso interioÌ mais
amplo a Ìespeito do qual nâo se sabe rnuito - a náo ser que
existe - e que as veÌbalizàções surgeú dele (ou com relâçáo
a ele). Na verdade, náo imaginei corretamente o que ele sen-
tia. De meu Ìado, pensei que se sentia interioÌmente obri-
gado, mas suas palavras seguintes exprimiram um aspecto
ligeiramente inesperado, mas âindâ compÌeensÍvel de sua vi-
vência. E é isto que geralmente ocorÌe. LlsuaÌmente, quando
dirigimos as palavras à vivência, e náo ao conteúdo veÌbal,
verificamos que nossâ imaginaçáo não eÌa coÌreta, mas o fato
de reagir a esta vivênciâ sempre presente estabelece a possi-
bilidade de comunicaçào dos sentidos mais pÌofundos de onde
surgem as verbaÌizaçoes.

Depois, esse homem me disse que se sentia "out!o"
porque, quando estava na escola seus pais tinham mudado
pâra o inteÌior, e poÌ isso pÌecisava viajar de ônibus para a
escola atravessando muitas milhas de caminho coberto de
neve. Também seria possível dizeÌ que só isso nâo podeÌia
fâzer com que se sentisse "outro". Mas percebemos que esta
Ìembrança provém de um cortejo de memórias e, como in-
cluiu ser "outÌo", inagino viagens intermináveis e misteÌio-
sas de ônibus, sob a neve, percebo seu sentimento por estaÌ
isolado de todos que conhece, lá longe, sob a nevasca no
campo - os muitos anos que, suponho, sente âgora, Digo al-
guma coisa sobÌe essas viagens de ônibus e o sentimento de
isolamento, e criamos um novo veículo de comunicação.
AgoÌa, também ele emprega a frase "sentir-se isolado". Tal-
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\(7 {ju r':ll\e-ssc ceÌto mas, o que é mais impoÌtânte, fâlei
prìrrì lqLrrl:ì massa de significações e pensamenlos sentidos.
tÌqucÌe proccsso de sentimento que, ex:ìtamente naquele mo
ÌÌìento, ocoÌÌia neÌe enquânto faÌâva, não ao que ÍâÌara como
paÌte da comunicaçào veÌbal, e, desta lbÌma. embo.a fre_
qüentemente de modo muìto vacìlante, é possíveì comunicar
grâdativamentc de maneira mais signilicativa, âpesaÌ da
veÌbaljzaçào exteÌiorizada ser bizarra ou banaÌ_

_ Mas escolhi exemplos iáceis. Anles de esse homem ter
Irì.rdo da maquinc.cl.rroniec que obrigc.o a u,,trrr a" h,,.p,lul. pa.samoc 

"r'r" h"r,,-Junro.. cptsnc5 i.om prlavrrs in.-igni_
1i(unlê. c "ilcni iô.. Foi prê.iso quo eu .c"pondes.c a .ln cm-
bôrJ. iìrc,ontro. qurr"c ncda pclilhâ.-s. cnmiqô. O prciêntc
querra .-àbêr r, ouê r,qUts cu p-tara lênldndô lazpr com cle, equândo é q.ue cu terminârja_ euando é que eÌe nao mais pie_
crsârrc \ I ().,^11,, pôLicfla ir pàrc ca-cl, Elo n;rdc rinha a
d.r/cr. Sil... ,, rr.,- -tl.nci,r. Umj, vê,, intêr,ompi um d.sqej
silêncios em que eìe estivera sentado, muito qui"tn, nprr"rl
temente pensando e lhe disse, muito deì icadamenie: ',.Você
paÌece estar pens:rndo coisas e sentimentos importantes. Na_
turaÌmente, cu niìo s€i, mas é o que imagino. ïrio quero in_
teÌrompeÌ, mas reaÌmente gostâria qLÌe vucô porìilhasse
e.sses pensamentos comjgo. Muito aÌlo, respondeu: ..() quê?
Quem. eul O que. pcncândo n quc:' Estiva bFm , t^ n, qu. "i"sc,sobre-saÌt.rrâ. Clêm di".,,. pârpcrr,.onslderar inadequada,
talsa. ê iolâ â minha âÍirmaçáo. Todavia. c procirn sup,,rtrr
ccõês momenlôs. pnis como e quc nosca inreraqrn pãderic
iornâr-rê oÍêruo"â, tntimc e pêss,,al. -ê um dc no: nco lllessts

Depois de aÌgum tempo, essas expressôes minhas.
essas imaginâçôes ou jnfeÌêncjas de que os dois vivencjávâ_
mos sentjmentos impoÌtantes já náo encontram uma Ìejeição
de surpresa, mâs freqüentemente um silêncio qu" 

". upio-
xima da aceitaçâo; majs tâÌde, encontÌam um sentimenttex_
pÌícito do cÌiente de que nossos momentos siÌenciosos são
subveÌbaìmente importantes, profundos e memoráveis. Uma
cÌiente os denominou quando disse: ,,Estou durante algum
tempo nrÌma terapiâ de sìÌêncio".

l]ma descriçáo ainda melhor do processo de senti_
mento inteÌioÌ que pode ocorÌer nesta inteÌaçâo subveÌbaÌ
veio depojs, quando pôde descrevê-lo de maneira muito mâis
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especíhca. I)isse: "(ìuândo lico perl,urbadâ não p{)sso Ìespirar.
Sei que devo est.rr respirando, naturaÌmente, m:ìs sinto como
se não pudcsse fazôJo. Aquì. depois de estaÌ aqui um pouco,
ÌespiÌo." O que ela quer dizer, em minha opinjão, é que nes-
ses siÌêncios bá um fluxo interior, um processo dc sentinÌento
íntimo que adquire vida ou é Ìiberado.

Nâo quero dizcr que a intcração subverbâÌ só ocorì"rì
durante o siìôncìo, emboÌa o siÌêncio pareça ser impoÌtànte
paÌa ela. Em mcus primeiros exemplos, tirados de uma con,
versa. tentej mostÌar quej enquaDto obscÌ\'anÌos silêncio ('
paÌavras (c as paÌ: ,ras antes ê depois dc uÌì siÌéncio) nìuito
miìjs ocorÌe no interjoÌ da pessoa. cm seu pÌocesso d('senti
meDto. Muitas vezes, o quc diz e sua aparência nos dão al{o
pâÌa contìnuaÌ â responder a esse processo de senlÍDenn).
N'las mesmo tluando ÌÌada eniste paÌa contìnuar, ainda ó pos
siveÌ re.ìgir a csse pÌocesso. indicar neÌe as nossas palavr:ìs,
exprimir aÌguma coisa de nosso pÌoccsso de seniimento.
(Ìiândo dess:ì nì:rncira umâ interação subverbaÌ proÍunda-
mcnte impo|taDte.

Num extrcmo, a inteÌaçao subverbâl poderia ser
cx, mpìricrdr p"1,, h,,m, nr com quÈm 1,:r.-, r ,1LLr.-c.-i- me.--
de dois encontros poÌ sem:ìnaj quando Iic.ìvâ iÌo scu Ìadír niì
enfeÌÌÌaÌjâ. Semprc quc eu lhe pedia para vir:ìo consuÌtririo
comigo. cìc começava a Íiìlaì". nìâs àpenas parN nre dizer p.rr.r
ìr enrbor:r e cleixri-lo t'm paz. Todavia. quândo eu vinha só
para ficar ao seu Ìado na oÌì1'errÌìariâ. habituaÌmenle eÌe íì-
cava uma hora ìnleirâ. emboì"a soLlbess(i quc cu iÌia embora
se ele sâisse. I)uÌante ess:r hor!ì Ìançâ\'â oÌh.rres. lirzìa movi
meÌÌtos e trociìva aÌguDas sentcÌÌças, XltrÌit.rs vezes qucr
dizcr. depoi-< de uÌìs mìnutos de siÌi:ncìo eu podiâ dizer .ìl-
gunìiì coisâ sobÌe â tensaìo que sentiâ, sobrr: meu desejo de
que nossos sjÌôncios lossem bons ou:rssìnr lbssem scntjdos.
benr como sobre mcÌr dcsejír de ouvi-Ìo falar. e nreu conheci-
ment.(r cle sua pcÌturbâção e tcnsão coÌnig{). Depois dc aìgum
tempo, geÌaÌmente elr rcccbia umâ ()u duas scntençâs. lìe-
qúentemcntc como sLrm:irios que pâÌeciâÌÌì provir dc nrrrìta
conÍusão. sentiÌÌìenlo c pcnsamenl{) interiorcs constirììtes.
Por cxcnrplo: "Talvcz cru cs/.,/(r louco" ou "aÌgrróm dcre te|
rìnìrì utiÌidâde pârÌr uÌÌìa pessoiì". ou "Não sci se \,orô ostri rì
nìru Í:r\or oLr (i(rÌÌtì"a ÌÌlìÌn , oLr "eles positìvanìL'nto nrìo ta,nl
r(rriì(rìo otì Costrria dc agarrá ìos peLrs omblos r, srrr LrrÌ ìr,:
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paÌa acordá-los". Passavam-se algumas hoÌas sem essas ex-
pÌessões. As vezes, aceitava minhâs respostas a estas afirma-
ções, e com mais freqüência me mostrava que seria mais fáciÌ
falar comigo se eu flrcasse quieto. Dizia: "não me force,,, ou
"você é curioso demais", ou "tãlvez .você esteja contÌa mim,"
ou "está um calor terríveÌ hoje". Diante de movimentos in-
signiÍicantes, ou hesitaçôes ou palavreâdo meu, Ìeagia com
repentinos olhares soturnos ou se afastava de mim. Assim,
aprendi a ficar gzieto enquõnto ele falava; talvez uns minu-
tos depois eu pudesse contar-lhe alguma coisa do que pen-
sava a respeito,

Quando ficava em silêncio perto desse homem, sempÌe
ocorria algo enquanto estávamos em silêncio. Nitidamente,
ele estava inteÌioÌmente muito âtivo e, para mim, também
ficava claro que eu tinha muito a ver corn o ptocesso, e com a
qualidade desse processo em seu íntimo. Foi este tipo de inte-
Ìaçáo que denominei "subverbaÌ".

O aperfeiçoamento dâs entrevistas iniciais para as se-
guintes incìui o estabelecimento de interaçáo subverbal. Em
nossa pêsquisa, as proporções de linguagem e silêncio náo
mudam dâ segunda à trigésima entÌevistâ. Contudo, nâo só
os silêncios passam a.ser subverbaÌrnente importantes e te-
rapêuticos, mas as verbalizaçôes também se tornam mais
significativas, como o demonstram os resuÌtados nâs tscolos
Kirtner e Ex.períencirLg. A inteÌação subverbal não é, por-
tanto, uma desistência da terapia verbal, mas antes uma
pÌocura de um processo de sentimento mais profuÌrdo e mais
ampÌo que ocoÌre em todo indivíduo, a cada momento, e no
quaÌ ocorre a psicoterapia. As palal'ras, importantes ou não,
sáo apenâs mensagens deste processo mais profundo de sen-
timento. apenas simbolizações da vivència.
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VII

Freqilenlenente as pessoas ace,lâm o preconceìla ôu o l'Ìábúo
corno vedede e, resse caso, rão se pertutbam, mas se
chegam algurna vez a Lampreender qte suâ vedade é
um âbsurda o 1..)go tetmina Dai pat íltante, e só pela
fÒt.ia que un homen pode ser obnllada a íazet a que
cansideíe absutdo

ALExANDER HERZEN (por volta de 1g50)

Toda vez que Ìeio este artigo de EIIGENE GENDLIN. me
sinto proÍundamente de acordo com eÌe. desejo muito isso
poro mim e p, rto de mrm. ê qudnto mais pu o prrudr p tenro
pôÌ em pÌática o que descreve. mais signilicativo se torna
paÌa mim. A feliciclade qlre scntì ao viveÌ.com os havaianos.
os ncvajn. o o- nupi-,1,mpc, J p.rrêcêr p,,jjr\.1 tâmben pâra
nos. o- branco<. Exiclê âìguma côisd nac tres a(itudes basicas
que não calòo em nossa vida diária? Quando vjvi a.qsim com
outras pessoas, o conteúdo das conversaçoes era diferente,
rÌ'as a perspectíua eÌâ exatamente a mesma, euando vivo
desta rnaneira com as pessoas, toÌno-me uma pessoa meìhor e
tâmbém mâis fêliz

"Mâs níjs não temos tempo. A complexidade da vida
moderna,,."

"Por que náo reduzir a velocidade?,,perguntei.
Um olhar de exasperaqao pâra minhas Lrnrasrai.l.srn.

terêssadas. minha intapacidade para compreendor o qrr. "eexige hoje da.- ppcsoâs porque "e neces,ario . Sou umc vclh
sem nada na cabeça.

Mas foi o Chefe da Polícia em São Francisco que clisse,
quando Ìhe perguntarâm o que podeÌìa seÌ feito para reduzir
o númeÌo de suicídios! "Temos de reduziÌ â velocidâíle "
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PoÌque deveríamos aÌÌanjaÌ uma "civiìização" que é
uma toÌtuÌa para muitos e não muito boa para qr.rem quer
que seja? O mundo em que vivemos nào prpciso spr coÌro r-.

De todas as possibiìidades, escoÌhemos fazê-lo desta maneiÌ4.
Os que jamais gostaram deÌe, ajudaÌam a fazêJo, ao aceitá-
lo. Aquilo que as pessoas não âceitam acaba; por isso, o que
existe é o que as pessoas aceitam. Até um governo militâÌ
perde o podeÌ quando as pessoas náo o aceitam. No Havaí,
depois do âtaque japonês a PearÌ HarboÌ, tivemos lei maÌcial
e um dos pÌimeiros âtos dos miÌitares foi tornar ilegaÌ falar
contra os miÌìtares. Mas naquele momento toda gente estava
ldo fuÌiosa com os onciâis do Exército e da Marinha, que con-
tinuou faÌando em toda paÌte - nas ruas, nos Ìestaurantes,
nos armazéns e hotéis - e o que é que os militares podiam
fazer? Não ouvi fâÌar de ninguém que tenha sido censurado
por falar contra os militares. Não é possivel castigaÌ todos.
Não é possíveÌ fazêlo fisicamente e, aÌém disso, quem é que
fica paÌa trabalhar para você? Não existem líderes sem adep-
tos,

O número de pessoas que agora nâo gosta do que fize-
mos parece incluir quâse toda gente. Mas estamos todos divi-
didos em grupos que náo gostam disto e náo gostam daquiÌo,
e qìre lutam entre si, sem saber que o que queremos pÌofun-
damente é outÌa coisa Parece-me que esta é uma causa
comum da deìinqüéncia juvenil e outÌâs formas de doença
mental. Nas "doenças mentais" incluo a loucura por coisos, e
o tratamento de pessoas como coisos (por mais agraôáveis
que sejaÌn), a começar poÌ mim, que fiz de rnim uma coisa.
Em nosso desespero peÌplexo, só podemos pensar em "coisas
engÌaçadas" que nos aliviem.

CoNNIE Fox, uma aÌtista cujas pinturas são cada vez
mais pÌeconceituais, escreve o seguinte:

Acho que você apresentâ nìuit(r bem a idéia de comuni-
caçâo subveÌbrl t' rrao verbal. Para mim é fasci-
nante ouviÌ o nLrndo niro-verbaÌ de alguém. Co-
nheço mlrito bcnr surr uristência. Quero dizer que
é um mundo lonhrr rdo. NÍiÌs me surpreendem as
"palavras que rrxô usa não o sentido, pois
cÌeio que coÌÌìpreendo isso - quando escreve
sobre pessoas que tornâm as "coisas" muito im-
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portantes. Mas as coisas podem ser amadas c con
tinuaÌ. "imutáveis". Lembro de aÌguém que mc
perguntou peÌo aì-líomóveÌ Volvo, se eu gostava
deÌe, e respondi: "Costo. Acho que é mâis respon-
sável que a maioriâ das pessoas". Ë nào considero
isto um âfastamento das pessoas, mas outro tipo
de amor, poÌ exenìplo, peia paisagem ou pcÌo
país (cuÌluÌaÌ, não patÌiótico) ou por construir
coisas {o amoÌ gâsto na Ponte de GoÌden Gate)-
um tipo aÌentadoÌ de amor, como o trâbaÌho pode

sef animâdor,

"Como o trabaÌho pode seÌ anjmador" - outra vez o
probÌerna das paloura"_, pois natuÌalmente posso ser animada
peÌo trabaÌho se o empÌego paÌa pÌeencher o vazio provocado
por minha incapacidade de amor, ou peÌa incap:rcidade de
amâÌ dos meus próximos, e que me isola de nÌeu amor. Como
GENDLIN diz dâ terapia, "D^o () quê, mas corní)". Existem duas
maneiras de montâÌ a cavâÌo lou guiar um carro, ou limpar
uma casa ou trâtar de um jaÌdiÌì. ou Ì:rr,.rr a louça ou ensì-
nar, ou constÌuir ou quaÌquer oútÌâ coisa), fin cavaÌeiro
exige quc o cavalo obedeça, transfoÌma o ca\'aÌo numa
"coisa". Se tem quâÌquer sentimento pcÌo cavalo. é um sen-
timento de posse, de "domínio". O outro tìpo de cavaleiro é.

com seu cavaÌo, mais como um centauÌo cavalo e cavaleiro
se movimentam unidos, Ìeâgem um ao outro de uma foÌma
que faz com que se movimentem corno uIn só, cornprccrtdenr_
ie mul uâmêntê. Quando puss.r r ir er a"-inr com âs p( rs"a: -e, nâ maior parte do tempo, - cÌi"laÌ)Ì algumâs pessoâs com
quem posrn fâzFr l-ço .\i-r, itl.{ri.ì. ' qrrn p:rr'.r m.m e c
paz que uÌtrâpâssa todas as inconìpreensões. Eu mesma me
torno um "ccntauÌo" - cí)Ì po e espíÌjto como se iossem um.
não eu a fazer o meu corpo fazer o qtLc "eu" (r)u outÌosl quc_
Ìem que fâça.

Parece-me rìue é esta a maneira que devemos ser. unos
- com o nosso corpo, Lrnos com os outros. O que chanramos

"trabaÌho" ou "seÌ prático" teve muito o que fazer pârâ nos
expuÌsar disto. Nesta épocâ, quando a cibernética estii àssu-
mindo parte tâo gÌande do trabalho. e ó ciìpiìz rle assumiÌ
muito mais, por que não deixar que isso aconteça? Por que
preciso me cansar num país que pode prolluziÌ uma quanti
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(Lrilo cxcessivâ dc tudo? PoÌ que não posso descansâr quândo

L'slou cansa.la peÌo tempo que foÌ necessáÌio' até cu me

.r:ntir reoousada? Por quc o meu corpo devc ser controlado

",," -i- 
i Uo'.. r"-,,. u-., op'rrtunidâdê paru ser humiìno. ê

ã.-,;;;'. ".ìLrê. 
humano s' nuo lalcmôs i-'o vôlunrâriÍì-

n,rnrc, p|dnn,c ilÉ _cr lì,rcjrdos â 'cr lrumano' porquc pârâ

'trrr-" ludiF rro-. nrda mais r' 'lr â'il'r

Que é que eu dcsejo senão lìbcrtar_rne. âté chegar a

um sentinìento de faciljdado, de compÌetação. e umâ liberta-
çÌìo do tâÌento que sei cìue tenho para reagiÌ a todo o mundo,
inclusive a pess{)âs? SeÌá quc desqo âlguma cojsa mais do
que me sentir totalmente vivâ e ui.etdo?

Uma tarde oÌrvi umâ gÌavâção de CARÌ, R(xìElts numa
terapia dc um homem que achava que "náo pÌestava paÌâ
ÌÌiìdar", e poÌ isso queri;ì estâÌ morto. CARÌ, aceitou jsso e náo
tcntou dissrradì-Ìo. Havìa pausas mLtito Ìongas. Em ceÌto
momcnto, CAIÌÌ, disse, sem a ôní;ìse que é ìmposição: "sei que
você náo se incomoda íde morrer) mas cu me incomodo"
rìmzì âfiÌmação simpÌes, que pcrmitiu ao outto homem seÌ
como c/e era. trânsÌnjtindo, iìo mesmo tempo, "mâs você tem
LrÌÌ-l sentido paÌa mim'. oLì "pâra mim, você não é imprestá-
veÌ". trjÌì outro ponlo, C^ltL exprimiu seu conhecimento de

como é sentir'se "imprestaìvel", dizendo quc às vezes se sen_

tira âssìm. Exprimiu também sua compÌeensão de r:on,o o

homcm se sentia, dizenclo: "r'ocê se senle impÌcstável - que
não pÌesta pãra nâdiì", corn a voz tÌansmìíindo como é

scntir-se assiÌÌÌ. O homem soìuçou. Soluçou por mLÌito tempo.
No fim, []ARL Ìòe ofereceu lcnços de papcl e lhe disse onde
poderìa lavtìÌ o Ìosto, de uÌn modo tiÌo nezlro quc não houve
quaìquer desvio, qÌÌalquer entrâve no movimento que conti-
nuava nerÌes. Ê] em nÌim.

Ììu est:Ìv.ì vi\,â. com movimento. com tristezâ e âle-
gria, mescìadas, scm conllito tÌjstcziì de que olE'rrém se

scntjssc tào corÌÌpletamente "imprestáveÌ", que os homens ao
seLl redor o tenham feito sentir-se dessa fbÌma, e alegria peÌa
liberação de seus soluços, e pela pessoa de CARL que o ÌibeÌou
rtnvés rle sua humanidade. Eu também me sentia muito
humana, e nã{) queÌia que nada interferjsse nisso. Queria
viver assiÌn por algum tempo. Náo pudc ouvir outÌa gÌavaçáo
e queÌia vollâr pâÌ:ì casa scm que, no camjnho, pÌecisasse
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faÌar superÍìciaÌm,nte, o que queÌ dìzer desumanarnente,
com âs pessoas, Saí rapìdamente E enlão repareì numa luz
vinda através da poÌta do escritóÌrc de CARL. Apareciâ no ta
pete do vestíbuÌo. Tive vontade de ir vê-Ìo meu corpo
moveu-se um pouco naqueÌa diÌeçào. Mas então o ea que é

Ìzão pu pensou: "Não, não vá. EÌe é um homem ocupado. Você
pode lhe dizer isso em outra ocasiâo." Mas o e& ficou com o

conh., imentn dc quo nenhuna uulrr ôcâsiáo ceria a mesmâ.
Náo seÌia. Se eu lhe contasse depois, estaria tentando recap
turaÌ aÌguma coisa, copìála, repÌoduziìa, quândo, o que eu
queria compartiÌhar com eÌe, era a vida que, ogora eÌe provo-
cara em mim. Apaguei de meu espíÌito o convencionaÌ "náo
interrompa". É tudo. Quando fiz isso, mudou o que foÌa re-
primido poÌ um momento e me diÌìgi paÌa sua porta sem
pensamcnto ou intenção os dois tinhâm desaparecido
quando,apagueì o aviso "não".

CARI- estava diante da escrivanìnha. e vestia uma ca-
misa bÌancâ de aÌgodâo. Contei que ouvira a gravação. Ten,
tci "pensar em aÌguma coisa pâÌa dizer", mas náo conseguì.
As paÌavras não me ocorriam. Minhas cordas vocais eslavam
grudadas. Mas depois aÌguma coisa djsse - "É lindo!" Seu
rosto expÌimiu feÌicidade, mas continuei a sentir "que não
dissera" integralmente o que me trânsmitiÌa. Mas nào me
vjnham mais paÌavras. Tive vontade de tocá-Ìo, â hm de me
comunicar desta maneira. Um pensâmento tênue apaÌeceu,
dizendo "Não" ("Isso nâo se faz"l. Quândo apaguei o peÌÌsa-
mento, minha mão se estendeu e toquei o seu ombro. A rea-
ção deÌe a mim foi tão claÌa quanto a minha a ele para nós
dois emboÌa tenha dito "ObÌigâdo" e nada nrais fiz do que
ir embora.

Meu amoÌ lagopel por CenL nunca ficou tão claro para
mim quanto naqueÌes momentos em seu consuÌtóÌjo. e muita
,oi-a ororria.ntrê no-. C"/r' amor . o dmor que para mim e
rrol. Neló, não existem exigêncìas nem necessidades. Não
('xiste uma ìmagem que tenho na cabeça e idoÌatro, e fico
zangadâ ou sentida quândo essa imagem que sonheì não se
iìiusta ao que sonhei. Pâra mim, este amor ó real, porque
rrceita a realidade da outÌa pessoâ tal como /, seDÌ dcse.jaÌ
{lue sejâ outra cojsa. Ëste amor nâo pÌoíbe o sexo, mas nào é
scxual. Existem homens, muÌheres e crianças a quem amo da
tttcsma lorma. Inclui todâs as idados-
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Niro rTrrcro que âìguém me ame exclusjvamente. Isso
rrr. rrÍlig| I'rende-me, cxige que meu amor só flua numa di-
rr'çrrr. rluando o meu omor e Ìivre. Quando não é ÌìvÌe, paÍa
rrrirrr nro é.rmor. Você é "minha" me dá tÌemores. Quero me
lilx'rtrìr, e deixar que outÌos se libertem de mim.

É prodìgiosa a eficiência de grânde pârte dâ comunicâ-
çir(, não'veÌbal nas reÌações inteÌpessoais. Quanto tempo de
uÌÌì homem ocupàdo eu consumi? Fj quando lui emboÌa, senti
(lüe não havia c(risâ algunÌâ, nem umâ pâÌte mínima do que
cu estavâ sentindo na ocasião - i cÌusive meu ernbaraço
(lue não tenhâ sido tÌansmitido. Senti que foÌa totaÌmeÌrte
recebido e compreendido. QuaDdo saí, náo foi pc,Ìque "ele náo
tinha tcmpo para miìn", nÌas esse era todo o têmpo aìe que eu
precisava. Tudo for.l 'dito". É a poesia que transmite muito,
em tâo poucâs pâlavÌas, com tanto vazio, que é impossível
anâÌisá-lâ. "Compreendemos, ou não."

IIá vezes, em que tenho dito tão poucâs paÌavras que o
sentido podeÌia faciìmente ser mal inteÌpretado; mas quando
a outÌ'a pessoaÌ estat recebeido, capta o que eu não disse, Num
qrupo. um lpr:rp, ur.r íi(à\a dí'ìito porque náô conscguia
comunicâÌ-se com uÌÌìa muÌÌrer. Nâo tentava esconder isso, e
paÌa mim eÌâ eÌaramente uerdade qüe desejaua comunicar-se
com eÌa. llas, parâ eÌa, o terapeutâ náo expÌimia dcÌ: estavâ
sendo "falso", Iâzendo uma sirÌrLrÌação paÌa "abatê-lâ". Eu Ìhe
disse: "Talvez seja uma manejra diíerente de sentìÌ dor".
Aconteceu que isio a atingiu como as paÌavÌas geraÌmente
não âtingeÌn, e imediatamente peÌguntou "Quê é que você
quer dizeÌ com isso?" "Ìsto nâo é uocé, Mary, mas vocêporece
ser uma bomba de creme,.," Fiz com a mão um movimento de
fìuluâçáo. FlÌa Ìeagiu tão compÌetâmente a tudo que pensei e
senli, que peÌdeÌa o controÌe da pessoa que apÌesentava como
sendo ela, do papel, do disfarce, da concha. A máscara
dissoÌveu-se, o Ìosto enrugou-se, e â verdadeira Mary olhou-
se coÌÌ oÌhos cheios de umâ dor que nunca demonstrara.

Quando, sozinha, ouvì as minhas paÌavras, ouvìndo-as
de novo na cabeça, fiquei surpÌeendìda. Sem dúvida devo ter
dito mais que isso. À{as não. Mesmo enquanto dìzia as pala-
vÌasr estâs não tinham muito sentido para o meu eu hâbi-
tuâ1. Naquelc tempo em que as palavras foram pÌonunciadas
0st:rvarn ocorrendo comigo todas as coisas que deixavam
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cÌiÌÌo o seu sent;do. mas isto nòo li)i rllr). C{)ÌÌtudo. Mar}' rrl
cebcu a mens:ìgem.

Act'ìtar aìgrrma honrâ oo âpÌ.r{,iaçrìo peÌ{) quc aconte
cou scriâ coÌÌìo cÌìzcr: ('omo sorì cspertal Estou respirândol"

NÍinha fiÌha, na aultr de âÌt(i pintoÌì,umâ coisa tão diiè,
ronte c tão acirìa dc seu trabalho habitu..Ll que o proÍèssrrr
oìhou c pergunüru; "Qìrem Íèz isso?" Mjnh.r 1ììha rcspondeu:''Nao sej. Acho qLre Íbi unÌ espirìto". Corno seria a vjdâ se
seÌÌlpre cínrfiássenìos em nossos espíritos?"

(luando liqrre'i muito doeÌrte, ìnfeliz e clestruída du-
Ìante ÌrÌÌì lÌro. ce|to dia o rnedi(o.Ìisse c{)m scntjÌìeDto pÌo-
lundo: "Iìstou Ìruito contcnte que ìsto tcnha aconl,ecido conr
você e nào com outriì pr:ssoa!" Itareceu entao assustado, ao
ouvìr-apcnas as paÌavras que tlisst:ra. Iìu ri, porque o quc eìe
queria rÌízer eslava tão claro piìra nriÌì quânl,o o que dissc!
tilo claÌo quirìnto a su:r sliÌ:prcsa e susto cle ter dilo, com tudo o
que hâvia atrás de tudo isto. Elc cstavâ me agÌadecendo por
SeÌ eu. não outì"a pesso:ì.

SeraÌ que existe alguénÌ que não t€Ììha dito alguma
coisa aìguDa vez (pÌovaveÌnlente mais de uÌÌÌal e então coÌÌ
preendido que as paìavras diziam o contrário do que queria
dizcÌ, c tod:rvia inteÌiorÌÌÌentc o sentido e iì razáo pâra âs
paÌavrâs esL:rvaÌÌì ìnteirâÌÌìent{r cìaÌos? (ìerâlÌncnte. quand{)
urn:ì pcssoiì não nìe coÌnprccnde, desisto. pois quando Ìnais
expÌicaÌ ÌÌìais ceÌto licâÌá de que estou me desculpândo, ten-
tando ser am:ivcl dcpois de ter dito algumâ coisa que eu sen-
tia. mas nào pretcndia dizer.

Este nìédico c eu pâssiìmos juntos peÌÍodos muito afli
tjvos UÌÌa vez no hospil,aÌ, eu quis desistiÌ. PaÌecia muito
m.ris I?'rcil morrer. EÌe nâo mc deixou fazê-lo. Outra vez, per
deu a conliança en si e quìs deìxar-rne aos cuidados de
âlgum outÌo módìco que eL1 escolhcsse. Não deixei que o fi
zesse. EÌrtre nós havia ígope c conìpreensão mútua. Este
aìÌÌor nem sempÌ'e se expÌimia tão ternamente quanto um
dia. quando disse que nunca conheceÌa um anjo e eÌe disse,
tâo baixo que eu qlriìse náo ouvì: "Conhcço aÌguénÌ que é
quase um anjo,' mas eslâvâ da mcsma formâ muito prescntc
no dia em que eu dìsse: "Os rrúsculos de rìjnhas pernas p:ìre-
cem teÌ âiìouxado. É um bom sinaÌ? e ele me olhou como se
àquela aÌtura eu cÌevessc sabeÌ que não devi.r fazer pergun-
l . Ltuts.l. na,r p,dr:r lo"ponder p di.-,: E,rp.rìcs o r/ai,r"
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morlis desâpaÌecendo." Eu tinha passado por tantos sâltos
morlais que nâo tinha ceÌteza de nâo teÌ morrido, o que tor-
navâ isso mâis engraçado paÌâ mim do que paÌa quaÌqueÌ
outra pessoa, EÌa como não saber em que casa se está porque
tem aÌguns aspectos de duas diferentes.

Quando dìsse, apâÌentemente zangado: "Gostaria que
você coopeÌâsse l" Eu sabia integraÌmente o que ele queria
dizer e porque parecia zangado. E quando respondi: "Você
não me dá conÌ q&e coop€rar ! ele disse: "Ui" - mas sabendo
que eu sabia que estava me dando tudo o que podia e que nós
dois sentíamos qìie hàviâ âlgumâ coisâ em que úínhamos fa-
Ìhado.

Náo havia uma doçura desagradáveÌ na história do
"anjo", nenhuma maÌdade na resposta do rigor mortis ot em
um de nós quando dìscutíamos um com o outro sobre a "coo-
peÌação".

Havia sofrimento e Ìuta. dúvida em si mesrno e frus-
I r.rção f,m nos duis naquclês anus em que tentamos me curar,
mas quando eu lur pmbora. de mudança fara outra cidade,
ele disse: "De certa foÌ'Ìna, foi divertido." Eu também achei.

VIII
aluasr iÍle,i âs /rov,r.! r/rlrrÇie:i p.ra a, qtr.11t tenia e|.attGt

ttÌi ltiq.r lotaÍ .riqartras pr)r .p.nl-:ti.ìa.: rcaÊlìlÊs /ìiì
darìda qN. \equtttl. p.Jrro, t-;/Ìl ao.seqf-;rcils r.rÍrlrr
aro/rirrâs ,ilìrla /ìiì. ava//:u,?s scquet Í:)eta ltataxa da::

çìio da r flporl.ir.iâ .l1r rint ct)ttpreens.ia n.!hor da ìatr
tez, .: .la:; litrtlaaó.:. iJ. ro:50:j /n:lÍ,rrr-.rios /rl./c.
ltrar. e rna .r,r,{ao L/-. qtì. .:t.t-- atguaE t|epcta
írttaxt.tìtai n. nanela pela.ttial ta,Ja. nós èÌ1preqij
rrr.rir .Drlas /rurrl.s

0t1.:5p.e1.)t)t:.)t).tp.t.lt-.itrlvitltiÒ.orÌrâ.Lrrìreqr-.rl-.ir/ã:.

d.lticntai:i tia nìã..tta p-,a q,-hj a e::p.ct. htjna.a t)Ljl k
a .!ui rrerla

I' W. BRIL)GhIAN -

QLrando passo Ìr:ìra outnÌs socicdades, ou mt'smo sutr'
culturas cm mìnha suciederÌe, fico ÌÌlì.ìitiìs vezes espantâdiì
eonÌ scÌìs tâbus. Neste úl1jmo {no. estive num grupo de pes
soa-s que vive ntlnr nrunrìo dc qLr(i cu nÌe ìnaÌltìve rnuit{) alâs
tada. s{a por uÌÌì scntimeÌrto cÌe n:io perteÌÌceÌ â ele. seja poÌ
nào eslar de a()rdo coÌn cÌc c teÌ \'âloÌes dileÌentes. DiveÌsNs
pcssoas do grupo ílcararn vìsír't:l r: ;rudivelmcntc cspantadâs
quando. ao 1ÌrÌar de mim ÌÌÌe-cÍìâ, Ìne inLituìei uma velÌìa se-

S(j ÌÌìuito Ìocentcnlentc a'quc comecei a veÌ coÌÌìo foò&s
as vìvôncias quc, cm minha socìedtrde, não devem ser men-
cionadas. cr a mim como unra vítìma dos cditos dos dcusr:s da
Ciôncia c da Razão que se estabeìeceraÌn ììo nÌuÌrdo ocidclìtnl.
suplantândo todos os outros deuses. Nâo nìe paÌece cientiíico

l)t Th. u\4 thì N: n\. de P W BrìrD(;ÀÍÀN No\,ì york: \'ikjì! t\rss
l9lj 1. p 1.
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nem razoável excluir qualquer experIencia humana, o que 
quer que seja que ocorra a qualquer um, Mas é o que tenho 
feito. Tenho excluído não só de outros, mas também de mim, 
as experiências de minha vida que são tabus. Digo a mim 
mesma que não aconteceram e assim perco o contato com 
elas. Nos últimos sete anos verifiquei cada vez mais que 
estas experiências são aceitáveis - embora sem dúvida não 
para todos - e esta aceitação me permitiu aceitá-las em mim 
e viver com elas. A minha vida está muito mais viva, ani
mada e livre. 

Já a interpretação da experiência é outra coisa. É fácil 
ficar presa a isso, principalmente se insisto em uma' interpre
tação. Quando eu estava doente, a minha doença foi diagnos
ticada como "orgânica" a parte somática do psicossomático 
- mas como não me sentia segura a esse respeito, eu me 
estudava. Descobri que, embora pudesse resolver se era psí
quica ou somática, assim que eu afastava minha decisão, 
apareciam ambas - interagindo nesse momento como ti
nham interagido em toda a minha vida. 

Em seguida, eu me perguntei se eu provocara a minha 
doença (como diziam algumas pessoas). Pensei nisso profun
damente e verifiquei que poderia chegar a uma boa defesa 
dessa idéia c que poderia fazer uma defesa igualmente boa 
para a idéia de que a doença me fora dada como um castigo 
(para que eu aprendesse). Ou poderia ser uma recompensa. 
Ou apenas causa e efeito. Escrevi a ALDOUS HUXLEY de uma 
forma hesitante e vaga: "Talvez as razões sejam todas essas, 
e talvez sejam a mesma coisa vista de maneira diferente". 
Minha dificuldade para aceitar a verdade de minha desco
berta era pura e simplesmente que eu não conhecia pessoa 
alguma que visse a doença como eu a via. Cada pessoa tinha 
uma opinião, e era assim que eu deveria ver a doença. 
Quando eu disse (experimentalmente) que a minha doença 
era orgânica, algumas pessoas ficaram furiosas. Quando 
disse que era psicossomática, outras ficaram furiosas. A con
seqüência de todos ficarem furiosos comigo foi fazer com que 
eu sentisse que devia estar "maluca". Quando tentei expri
mir meu conhecimento inicial e vacilante e de que a mesma 
vivência pode ser vista de muitas maneiras e apresentada em 
diferentes conceitos ou teorias, cada um dos quais pode ser 
útil para mim, - desde que os aceite e use sensatamente _ 

DE PESSOA PARA PESSOA - 158 _ 

111plI'i "louca" para outras pessoas. "Barry é inteligente, mas 
,I' p('llsa que sabe mais que os especialistas, está maluca," 

Que especialistas? Naquele tempo eu não conhecia os 
'1 11 (' concordariam comigo. Durante alguns anos, eu os procu

('1 para provar a mim mesma que não estava maluca, por
'1114', quando eu pensava que estava, eu ficava um pouco ma
Ilu'a atrapalhada e confusa com a diferença entre o que,via 
" !) que toda gente ao meu redor estava vendo. Não me preo
<'Iqm mais por estar "maluca", pois provavelmente pela 
írimeira vez em minha vida - sei que posso ficar confusa, 

111;I.'-i posso também desfazer a confusão. Posso me permitir a 
!"(Infusão com a confiança de que, se me abandonar a ela,' de
pois ficarei bem. Não tenho mais medo de que isto, por 
possa ser maluco - abandonar-me a um tipo de loucura, e 
,'xplorá-Ia - por mais que muitas outras pessoas possam 
1)('l1sar que é. Sem o medo, não há nada a temer. Posso acei
I ar a minha experiência e saber que isso sou eu. 

Quando eu estava nessa grande confusão, tive também 
difIculdade com o médico, embora fosse uma dificuldade ami
I::ivel e ele não pensasse que eu fosse maluca. Eu tinha certa 
Iloção de que o médico sabia, pelos sintomas observáveis, o 
que é que ocorria comigo. Descobri que nada sabia, e que 
havia uma grande discordância entre nossas opiniões. Ele se 
Illteressava pela minha, possivelmente como representativa 

que ocorria com seus outros pacientes que não conhecia e, 
portanto, não podia compreender. Inicialmente, interessei-me 

tentativa de "corrigir" minha opinião com a dele. Mas 
isso não deu certo. Minha opinião existia, tão certamente 
quanto a dele. Por isso, tentei encontrar um meio de fundir 
as duas opiniões. Tentei reuni-las, com uma noção errônea de 
que "deveria" haver só uma opinião. Exauri-me ao tentá-lo, e 
desisti disso. Quando desisti, vi as duas opiniões como dife
rentes. Não precisava fazer coisa alguma - nenhuma tenta
tiva para forçar a conciliação. Quando as aceitei, descobri 
que podia viver com as duas opiniões em minha cabeça, e 
sem confusão. Não mais ficava maluca tentando descobrir 
qual delas estava "certa" - uma situação impossível. Depois, 
as coisas começaram a transformar-se, de maneira fluida e 
cambiante, no sentido de maior aceitação. Já não havia con
flitos mentais - ou pelos menos, quando reapareciam em ou
tras circunstâncias, eram mais rápidos. Esta aceitação leva ú 
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mudança e explica minha contínua resistência para aceitar o 
tipo que mantém as coisas "como são". Não vejo utilidade em 
ficar numa trilha, reta ou circular. Para mim, isso é morte
fazer coisas para me ocupar até o momento em que o agente 
funerário levará meu corpo. Não tenho contato com a vida, 
que se movimenta e cresce em direções desconhecidas para 
mim, até que eu nelas me inclua. Vivendo nunca sei para 
onde irei em seguida. Gosto disso. 

Parece-me que a história do homem tem sido passar de 
crença (conceito) a crença (conceito), e sempre ficar preso. As 
crenças foram úteis (libertadoras) durante algum tempo 
uma maneira nova de ver as coisas, que levava à mudança
mas as aceitamos como realidade e por isso não percebemos 
quando se tornaram um obstáculo, pois tínhamos deixado de 
discuti-las. Uma resposta final é o fim, e isto é a morte. 
Quando o sentimento de morrer (deixar de viver) se tornou 
muito espinhoso para um número excessivamente grande, 
houve necessidade de conflito e convulsão para que surgisse 
uma nova crença (uma nova maneira de ver o mundo e a 
vida). Isto também aconteceu comigo. Mas penso que agora 
pode surgir uma nova era, exatamente como está aconte
cendo comigo, e com os cientistas que dizem que sempre exis
tem teorias alternativas - provavelmente um número infi
nito delas; que escolhem as teorias de que gostam, que acham 
úteis e que, "pelas conseqüências, você não pode provar que 
sua teoria está certa... Já ficamos muito felizes se a nossa 
teoria fizer o que planejamos fazer, e não precisamos exigir 
que, além disso, demonstremos que é a única teoria que con
segue o que planejamos". (Karl Popper, numa transcrição da
tilografada de uma discussão com Jean-Paul Vigier, para a 
BBC). 

W ARREN WEAVER escreve que os "cientistas" 
mesmo os maiores no campo mais adiantado da física, como 
EINSTEIN, BOHR, PLANCK e DIRAC - não concordam se, e 
como, a ciência explica alguma coisa". WEAVER ama a ciên
cia (e também a vida e a si mesmo) e escreve que: 

Penso que esta imperfeição da ciência é muito atraente; 
pois reflete o fato de que a ciência não é mons
truosa e monolítica, mas uma empresa muito 
humana, apresentando a mesma diversidade viva 
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e útil que se encontra na filosofia, na arte, na 
música, etc ... Precisamos trazer a ciência de volta 
à vida como uma empresa humana, uma empresa 
que tem em seu núcleo a incerteza, a flexibili
dade, a subjetividade, a doce irracionalidade, a 
dependência com relação à criatividade e à fé que 
permite que, quando adequadamente compreen
dida, tome o seu lugar como um companheiro 
amistoso e compreensivo para o resto da vida.i: 

Agora, podemos começar a viver sem dogma e sem os 
nmt1itos que surgem do dogma dentro de mim e entre mim e 
os outros, e sem ficar paralisada. Podemos viver com a mu
dança permanente que, segundo CARL ROGERS, é o que as 
pessoas aceitam quando a terapia dá certo. 

O eu e o outro eu são maneiras de olhar alguma coisa 
{'m mim. Verifiquei que esles conceitos são úteis para que eu 
me organize, e algumas outras pessoas também os considera
ram úteis. 1\1as mesmo que esta maneira de "me" ver alraia 
muita gente, naõ torna "erradas" outras maneiras. Mostra 
apenas que gostamos desta, e que neste momento a conside

ramos útil. 
Hoje, não posso sequer lembrar quantas outras manei

ras eu tentei, até chegar a esta. Só me lembro que sempre 
que compreendi alguma coisa, pensava: "Deve haver alguma 
coisa mais simples; deve haver alguma coisa mais de acordo 
com o nosso tempo." Isto exprime a minha preferência pela 
simplicidade. (Nesta ocasião. a este respeito.) 

Para mim, algumas coisas foram úteis mas, ao mesmo 
tempo, seriamente prejudiciais. Duranle algumas décadas 
aceitei isto como "inevitável" um "fato da vida" porque o 
observei por toda parte. Mas agora, parece-me que qualquer 
coisa teria sido mais útil e menos prejudicial - seja que che
gasse até a mim através de pessoas, seja através de seus 
vros _ se eu tivesse reconhecido claramente que os conceitos 
apresentados eram conceitos - e não realidade. Quando 
penso nos conceitos como realidade (que era como me eram 
apresentados), isso causava dificuldades. Como conceitos, 
tenho a liberdade de escolher por mim, usar os que escolho 

De Tlle I mperf'ections of Scíence, de Warren Weaver, A mer;UII1 Sc;entist. 
V. 49, NY 1, marco de 1961, pp. 107 e 113 
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Pldo que quer que possa extrair deles e, depois de empregá
passar adiante. É com isto que gosto de viver, em minha 

vida e na vida de outros. A ciência é um produto do homem, e 
por si não é humana nem desumana: é uma coisa ou outra, 
segundo a humanidade ou falta de humanidade daqueles que 
a utilizam. A mesma informação sobre as conseqüências de 
guerra nuclear é utilizada por um cientista de uma forma 
que o compromete a trabalhar pelo desarmamento e, por 
outro, para insistir em que precisamos construir mais bom
bas. 

Minha humanidade fica reduzida quando excluo qual
quer parte de mim. 

Quando o meu filho se formou no Instituto Tecnológico 
da Califórnia, observei os seus colegas de classe que subiam 
do corredor central para a plataforma, e alguma coisa que vi 
em todas as suas faces jovens me enchiam de tal tristeza, que 
comecei a chorar. As lágrimas corriam. 

O que eu "vi" e me fez chorar: todos os jovens andando, 
em tantos séculos, desde o tempo das primeiras procissões 
acadêmicas, jovens brilhantes e cheios de esperanças, com rea
lização depois de tanto esforço, tanta renúncia à vida para 
isto - para quê? (Em minha cabeça), marchavam através da 
história como para o matadouro. 

Isto poderia ser interpretado como uma "visão". Su
ponho que a palavra "místico" deva acompanhar isto. Mas 
não gosto dessa interpretação, e por isso não a aceito. Eu pre
firo vê-la como meus sonhos que me dizem o que sei, mas não 
observo. Quando consegui ver esse conhecimento que já co
nhecia, fui sufocada por ele. 

Contive as lágrimas pela mesma razão que tantas 
vezes me fez conter as palavras - porque eu seria vista ao 
contrário. Meu conhecimento e meu sentimento, que tinham 
provocado as lágrimas, eram pessoais e impessoais, com o 
pessoal no lugar, como uma pequena parte do todo - não 
perdida, muito presente, mas não exagerada para se tornar o 
todo que não é. Mas outros em minhas lágrimas veriam so
mente meu filho e eu dentro de um contexto estranho (para 
mim) - dentro de uma conciliação (de acordo com o pensa
mento de cada pessoa naquele momento) da mãe orgulhosa/ 
t.riste/feliz na formatura do filho numa escola muito respei
t.ada. 
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Ter lágrimas incompreendidas, ser confortada pelo 
que não nestou sofrendo, ser "compreendida" através da 
compreensão de outra pessoa, não a minha, ser lida às aves
sas - isto me desequilibra. Retira-me de onde estou - a 
fonte de minhas lágrimas, a minha realidade no momento, a 
minha totalidade - e como não posso aceitar o que os outros 
pensam que sou quando isso não é a minha verdade, não fico 
em parte alguma. Rompeu-se uma ligação. Rejeito o outro, 
empurro-o para fora, de forma que reencontro a minha ver
dade. 

Concordo profundamente com um cliente esquizofrê
nico sobre quem CARL me escreveu, dizendo: "Disse-lhe que 
estar com ele era como estar com um índio, porque ficávamos 
os dois sentados silenciosamente, sem dizer nada e, no en
tanto, senti que entre nós ocorria uma porção de coisas. Pela 
primeira vez depois de um longo tempo, ele realmente riu 
disso e tenho a certeza de que compreendeu o que eu queria 
dizer." 

Sinto que também eu teria rido realmente, com alívio 
e libertação, pois alguém estaria percebendo como eu, em
bora isso seja inaceitável para muitos. Dizem-me que não é 
assim; ou se é, eu não deveria saber que é. 

Ontem, pelo telefone, uma amiga artista me disse que, 
para ela, parecia que, quando existe uma briga séria de famí
lia, a comunicação não-verbal é ignorada. Contei-lhe o que já 
coloquei neste livro, a respeito do médico que me disse: "Es
tou tão contente que isto tenha acontecido com você e não 
com outra pessoa!" Ela riu muito, ao perceber que seu co
nhecimento era compartilhado. Eu lhe dera apenas uma 
noção do que acontecera, mas ela compreendeu perfeita
mente. Com algumas pessoas tenho de dar muito mais 
núncias e algumas ficam intrigadas e nunca compreendem 
realmente, porque existe apenas uma compreensão intelec-

É como o conhecimento de que uma planta precisa de 
solou sombra, água, terra adequada, mas sem nunca sentir 
que a planta necessita dessas coisas como eu preciso do que 
preciso. Não existe reação a esta planta, observação e percep 
ção não manifesta e, excessivamente, mas, ao contrário, 
abandonando-a vezes, ou indo contra as "regras" de seu 
comportamento, quando isto parece certo. Quando faço isso, 
quando me entrego por completo, e não utilizo apenas o co-
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IlIH'cimento intelectual, tenho "uma boa mão" para plantar. 
No Havaí, onde isto também é reconhecido, como o é prova
vdmcnte no mundo inteiro, a boa mão é chamada lima ulu, 
que quer dizer "a mão que faz crescer." 

Um amigo esquizóide e sua mulher estão constante
mente em dificuldades. Ela trata das coisas intelectual
mente, enquanto ele se cansa das palavras, das incompreen
sões que surgem com as palavras, do próprio som das palavras 
que continuam a surgir (sem silêncios, nem pausas). Às ve
zes, diz que as abandonou, para viver algum tempo com mú
sica. A mulher me disse, muito perplexa: "Como é possível 
comunIcação sem palavras?" Mas as palavras do marido não 
se comunicam facilmente com ela. Mesmo em coisas muito 
simples, ela precisa lutar. Quando ele se referiu a um mú
sico de jazz como um "bêbado de pele e osso", ela ficou frus
trada. Lutou contra isso, elaborando mentalmente e depois 
disse: "Compreendo. Você quer dizer que ele é magro e fica 
bêbado. Você vê, eu não compreendi o restritivo". Ela ensina 
inglês, o que pode ser um obstáculo. Quando trabalhei como 
redatora na imprensa universitária, mencionei a um profes
sor de inglês muito simpático que uma sentença de umas 
cinco linhas de seu manuscrito nada queriam dizer. Leu e 
concordou, mas depois retomou frase por frase, cláusula por 
cláusula, adjetivo por adjetivo e me mostrou que a sentença 
era absolutamente correta, e portanto, deveria ficar. 
Parece-me que a maioria dos psicólogos devem fazer uma 
coisa assim com as pessoas: não parecem ler muito bem as 
pessoas. 

Eu nem sei o que quer dizer um restritivo. Acho que o 
marido de minha amiga provavelmente também não sabe, 
mas tem um grande respeito pela educação que não teve e 
que a esposa tem. É assim que ficamos confusos - todos nós, 
de um jeito ou de outro. Na verdade, ficamos confusos de tan
tas maneiras que não vejo saída, a não ser seguir a nossa 
vivência, e nos limitarmos a isso. Atuo melhor quando sei 
que, se não tive a vivência, nada posso saber sobre ela e não 
posso aprovar nem condenar. Se estiver interessada, posso 
apenas explorar e indagar. "Ninguém pode condenar o outro 

sentir-se "passivo" é saber estar muito vivo e é a origem de 
minhas ações corretas. 

Pensar em qualquer coisa sem vivenciá-Ia é nada. Nos 
primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o general PE
TAIN. Marechal de França e Chefe de Estado, foi condenado 
por ter colaborado com os alemães que invadiram a França. 
Pareceu "mau" por causa da maneira sob que nos foi apre
sentado. Mas quando, depois de Pearl Harbor, à noite fiquei 
só com os filhos que dormiam, aguardando a invasão e refIe

sobre o que fazer quando viesse, PETAIN me apareceu 
sob um aspecto diferente. Tentei, com a maior honestidade, e 
toda penetração, saber o que faria quando começasse a inva
são. Deveria pegar as crianças e fugir para as montanhas? 
Deveria lutar contra os japoneses quando chegassem à minha 
porta? Deveria sair para lutar com eles? Deveria fazer ami
zade com eles e através disso esperar ser capaz d!3 melhorar a 
situação dos outros, além da minha? Ainda não sei o que 
teria feito porque nunca aconteceu (para mim). 

Quando eu era jovem, tinha noções sobre o que faria se 
encontrasse um assaltante em casa. Meus amigos e eu cos
tumávamos conversar sobre coisas desse tipo e dizer o que 
faríamos. Quanta vida desperdiçamos! Quando encontrei de 
fato um ladrão em casa ao abrir a porta de meu quarto eu 
o encontrei exatamente no lado oposto, vasculhando a gaveta 
da escrivaninha com uma lanterna elétrica - fiquei parada e 
exclamei: "() que é isto?" As palavras soam absurdas quando 
é evidente o nome que se dá a isso, mas eram uma expressão 
adequada de meu espanto. Tudo o que pensei sobre o en
contro de um ladrão me deixara totalmente despreparada 
para o próprio 

Quando a guerra chegou ao Havaí e eu a vivi, pensei 

Tudo o que li sobre a guerra 
Tudo o que ouvi sobre a guerra 
Tudo que pensei sobre a guerra 
Não é nada disso (para mim) 
Estou completamente despreparada 

antes de ter andado por dez dias com seus sapatos". E então, Eu senti o desperdício - de vida desperdiçada, dI' 
naturalmente, não condenarei. Isto soa passivo, e "passivo" é f tempo desperdiçado quando eu poderia estar VíV(·rHln. 
uma palavra má em nossa sociedade (outro tabu). Mas Quando vivi durante a guerra, perto de outros. 110 ('('rll ro da 
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mesma guerra, vi como ela era diferente para cada um de 
nós. Um ano depois, quando certa noite eu quis escre;ver 
sobre ela, a minha estória começava: "Não existe uma estôria 
de Pearl Harbor. São muitas as estórias, cada homem com" a 
Rua, formada por sua posição no momento, por sua consciên
eia da guerra que viria, se estava só ou tinha uma família 
por que temer, sua sensibilidade inerente à dor, sua rapidez 
de percepção." (Agora, eu riscaria a palavra inerente.) 

Eu não tinha essa consciência na madrugada de 8 de 
dezembro, quando meu marido voltou para casa depois de 
trabalhar num posto de pronto socorro, e veio tropeçando 
pela estrada, no escuro. Fomos para seu quarto, onde as 
crianças adormecidas na sala não podiam ouvir, e ele me con
tou como as coisas estavam mal e disse: "Para mim, isto é o 
fim de tudo". Geralmente, eu era capaz de aceitar o mundo de 
meu marido, mesmo quando não o compreendia. Quando fi
cava em seu quarto durante três dias em seguida, como o 
fazia, periodicamente, de vez em quando eu levava suco de 
laranja, mas fazi~ a' sua vontade e não o incomodava. Eu 
sabia que ele estava vivendo com seu sofrimento, à sua ma
neira, e que nem o seu sofrimento e nem a sua maneira eram 
coisas minhas: que nada havia que eu pudesse fazer por ele, 
além do que ele desejava - levar-lhe suco de laranja e ir 
embora. 

Mas naquela manhã, depois do ataque japonês, depois 
de ficar acordada a noite inteira enquanto as crianças dor
miam, eu estava ttío ocupada com o meu mundo que "para 
mim, é o fim de tudo" me venceu. "Para mim". No interior de 
meu mundo poderia ser o fim de todos nós. Eu tinha um 
medo doloroso e tive de parar com a formação de fantasias do 
que poderia acontecer com as crianças. Ao mesmo tempo, 
sentia o privilégio de até então termos sido poupados, e uma 
tristeza por aqueles cujas vidas tinham sido dizimadas tão 
estupIdamente. Eu estava preocupada com os amigos do 
outro lado da ilha, a respeito dos quais nada sabíamos. "Para 
mim." Senti uma espécie de entorpecimento enquanto me 
afastava, deixando-o sentado na beira da cama. 

Todavia, eu já sabia o suficiente sobre o mundo de meu 
marido para compreender alguma coisa do que isso parecia 
para ele. Conhecia até o seu terror porque uma vez, antes de 
easarmos, fui arrastada por seu sofrimento, seu caos suicida, 
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e o mundo. todo escureceu para mim da maneira mais apavo
rante, implacável e consumada - ficando tudo emaranhado e 
deseontrolado. Eu queria me matar. Disse isso. 

Falou-me então como se 

eu fosse uma camponesa 

que imaginasse conhecer 

todas as paixões de um rei. 


E pôs-me para fora. 
Num relâmpago pensei: "Nunca mais eu entro nessa." 

Ao me pôr fora ele também saiu (quando se tornou o rei?), 
mas chegar a estar ali já era perigoso demais para mim. 

Naturalmente, nos anos que se seguiram a seu suicí
dio, perguntei-me se eu não poderia ter feito alguma coisa 
para ajudá-lo. Tudo o que eu lia ou ouvia sobre psicoterapia 
aplicava a meu marido, indagando e tendo sempre a mesma 
resposta: "Com ele, não teria adiantado". Isto me fez pergun
tar se eu não estava inocentando o meu fracasso. Mas, nesse 
caso, como poderia ficar satisfeita? Por que não abandonei o 
caso? ~erá que bem no fundo eu sabia que era culpada de 
alguma formá subconsciente? (Quando suspeito de mim, isso 
não tem fim, pois então vivo com a desconfiança.) 

Se eu fosse culpada, por que não poderia sentir isso? 
em vez de viver sabendo que tinha tentado duramente, eu o 
amara muito e tinha ficado tempo demais. Há pouco tempo, 
recebi uma carta de uma mulher que ficara tempo demais 
com o marido, e que dizia: "Concluí provisoriamente (para 
mim) que são necessários mais tempo e mais sofrimentos ra
zoáveis para atingir o máximo dos costumes e de nossas mo
tivações pessoais e conselho não esclarecido e chegar ao ponto 
em que você se sente livre de culpa pela vida que não pode 

salvar". 
Somente na última primavera, quase vinte anos depois 

do suicídio de meu marido, é que compreendi uma coisa que 
poderia ter feito. Meu alívio se exprimiu num suspiro. Eu me 
senti melhor. Não bem, mas melhor,. e melhor é uma espécie 
de bem. E aí eu soube - sentindo-o nitidamente dentro dI' 
mim _ que o "mal" que eu vinha sentindo não era culpa. 
mas tristeza. Meu sentimento "melhor" era porque núo pra 
inevitável que pessoas como meu marido precisassl'lll sof'I'PI' 
tantO,na vida e destruir outras pessoas no caminho. 
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Nào sei se poderia ter ajudado. Mas poderia ter estado 
ma is em conta to com meus pensamentos e sentimentos 
aceitação de mim) e maior aceitação de sua tristeza, 

paltilhando-a com ele. Em vez de nós dois tentarmos afastar 
Slla dor e substituí-la por uma felicidade falsa, eu poderia ter 

xado o seu sofrimento existir, e então poderia ter havido 
um início de mudança. Onde para tudo o mais eu dissera: 
"Núo, não teria funcionado. Ele não permitiria", quando pen
sava nisto, no caso de meu marido, lembrei das ocasiões em 
que eu poderia ter chegado a ele. Mesmo que não o tivesse 
feito, eu teria sido mais eu, e isso teria sido melhor para
Lodos nós. 

Os períodos mais belos de que me lembro com meu 
marido são as muitas horas que passamos juntos, dizendo só 
algumas palavras de vez em quando, como um toque no 
ombro ou a mão tocando outra mão. Nossas cadeiras ficavam 
a alguns metros de distância, mas estávamos juntos. Nessas 
ocasiões ele estava em contato com a ressonância muda, o 
amor que havia nele e em mim, e nós o deixávamos viver 
durante algum tempo. 

Mas depois ele ficava certo de que eu, dezoito anos 
mais jovem, devia estar infeliz, devia querer "fazer alguma 
coisa", e então eu perdia a minha consciência de tudo o que 
estava acontecendo comigo e entre nós, deixava de sentir com 
todos os sentidos o que eu estava recebendo e achava que 
precisava tranqÜilizá-Io. Nunca aceitou inteiramente a 
minha palavra e eu nunca lhe perguntei: "Você sente assim?" 

Meu marido era excepcionalmente bom para dar expli
cações de astronomia, antropologia, medicina, literatura in
glesa e história, poesia grega e latina, e provavelmente al
gumas outras coisas de que me esqueci. Mas no sentido pes
soal, nada explicava. Talvez ele estivesse tão sem contato 
consigo que não pudesse fazê-lo. Houve ocasiões e modos em 
que eu o compreendi (ou ouvi) melhor que ele a si mesmo, e 
isso porque nessas ocasiões eu também não me ouvia. 

No primeiro ano em que o conheci, jogávamos muitas 
vpzes Banco Russo. Ele tínha ganhado mas, depois, começou 
a perder, e uma noite atirou os braços e a cabeça na mesa e 
soluçou, como se tivesse perdido não um jogo de cartas, mas 
tudo no mundo. Foi o que reparei na ocasião. Em vez de dei
xar que o pensamento fosse pronunciado, a observação espon
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tãnea, trivial, sem oplmao, nem terna com dor, nem dura 
com acusação, eu me deixei amedrontar ao ver esse homem 
"forte" desmoronar "por um jogo de cartas", ao ver seu 
grande tórax arfar como o de uma criança. Era o condiciona
mento cultural que me fazia ver isto como "errado" ou "mau" 
- alguma coisa que "não devia acontecer" e, portanto, preci
sava ser detida. Ao perder a minha neutralidade, quis 
erguê-lo. Pus uma das mãos em seu ombro. Abaixei-me e bei
jei a sua nunca. Ele se controlou e sorriu para mim, agrade
cendo com os olhos. E também eu pensei que o tivesse aju
dado. 

Houve estes momentos, rápidos e raros, quando meu 
marido não estava em guarda e estava desmoronando. Eu o 
reunia. Fazia exatamente o mesmo que ele - tentava erguê
lo sem saber que este não era ele. Se eu não tivesse feito isto, 
possivelmente ele poderia não tê-lo feito também. Poderia ter 
ocorrido o início de uma abertura. 

Todos aqueles anos de reasseguramento foram um au
xílio de apoio, e todas as vezes em que impedi o seu suicídio, 
nunca salvei de fato sua vida, porque nunca a viveu. 

Se eu tivesse apresentado meu pensamento, como eu o 
sentia, como me vinha à cabeça, meu primeiro pensamento 
que era a minha reação direta e imediata, e realmente meu, 
não poderia acaso me dizer o que "perder" queria dizer para 
ele? E se eu tivesse aceito aquilo (não dizendo que não era 
assim, que em muitas coisas ele vencia, e estava na frente 
dos outros o que era verdade na perspectiva da sociedade 
de que fazíamos parte, mas não na perspectiva de todas as 
sociedades) não seria ele capaz de dizer o que nunca pôde 
dizer a ninguém e assim ser capaz de corretamente ouvir a si 
mesmo? 

Suponhamos que, naquela manhã, depois do ataque 
japonês, eu dissesse: "Parece que você sente que isto é real
mente como o fim para você. Espero que não seja". Eram 
meus verdadeiros pensamentos, meus próprios pensamentos 
na ocasião, que eu deixei bloquear pelo que eu via como meu 
mundo, e o que eu pensava que o dele deveria ser. Naquele 
tempo o meu mundo não era superior: precisava que ele esti
vesse ali comigo. Meu mundo não via que, por isso mesmo, 
ele estava ali e bloqueava minha resposta imediata e direta a 
ele. Minha ternura pelo sofrimento humano não o incluía. 
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T~fOMAS SZASZ escreve que em sua opinião não existe 
lIlHa coisa que seria a "doença mental". Gostaria de se livrar 

idéia de doença mental porque ela sobreviveu a uma utili
dade Que pode ter tido, e agora funciona como um mito. 

Como tal, é uma real herdeira dos mitos religiosos em 
geral, e da crença na magia em particular. O 
mito da doença mental nos encoraja a acreditar 
em seu corolário lógico; que as relaçôes sociais 
seriam harmoniosas, satisfatórias, e uma base 
segura de uma "boa vida" se não houvesse a in
fluência perturbadora da doença mental ou da 
"psicopatologia". Contudo, a felicidade humana 
universal, pelo menos sob esta forma, não passa 
de outro exemplo de uma fantasia de aspirações. 
Acredito que é possível a felicidade humana _ 
não só para uns poucos escolhidos, mas numa es
cala até aqui inimaginável. Mas isto só pode ser 
atingido se muitos homens, não só alguns, estive
rem dispostos a enfrentar francamente, e deter 
corajosamente, seus conflitos éticos, pessoais e 
socia.is, e tiverem capacidade para fazê-lo ... 

Os fenômenos considerados como doenças mentais 
devem ser abordados de nova maneira e com 
maior simplicidade; devem ser eliminados da ca
tegoria de doenças, e considerados como expres
sões da luta do homem com o problema de sua 
maDeira de viver.* 

Com a vida que tive, posso concordar com isso. 
Recentemente, lutei interiormente para descobrir 

"('orno eu deveria viver" experimentalmente, dentro de uma 
situacão experimental. Isto é, a situação era experimental, e 
('u eHtava fazendo a minha experimentação dentro dela. Es
sencialmente, para mim, a pergunta era: "Como posso me 
ajust:ir à sociedade que me perturba?" Eu estava tentando 
PTlcontrar um meio de fazer isto. Esta era uma pergunta er
rada. Fiquei em maus lençóis. Todos os meus nervos foram 
sacudidos, deram voltas e se cruzaram, arcados, torcidos, 

t 1)(' Law, Liberty and Psychiatry, THOMAS S. SAZSZ, M. D. 1963, The 
Macmillan Company, N. York, p. 16. 
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emaranhados, sujos. Havia um sentJmento de macaco numa 
vara espasmos angulares, ser puxada por cordas. Eu me 
sentia empurrada como se sofresse um empurrão físico 
contundida e machucada. Certa manhã, quando acordei, 
havia todos esses fios embaralhados em minha cabeça 
guns rompidos e meu pensamento indefeso, encolerizado e 
torturado foi: "Estão interrompendo os meus circuitos cere
brais~" Senti-me acabada e a três horas de uma cama num 
hospital de esquizofrenicos. 

Eu perdera toda consciência de mim corno participante 
ativa. Eu perdera a compreensão de que SOll sempre uma 
participante ativa, mesmo se nada faço, "acompanho" os ou
tros ou me submeto. Quando atingi esta consciência, 
fazer apenas a ligação mais ténue com a informação em 
minha cabeça. Eu me encerrei nas palavras "eu mesma caí 
nisto" e me apeguei a elas corno a um salva-vidas, mas se 
passaram várias horas até que me lembrasse exatamente 
como isso tudo ocorrera, e ficasse liberada para conhecer a 
minha parte nos acontecimentos, e de novo me sentir livre. A 
insistência em "eu mesma caí nisto" me levou a rejeitar, 
sempre que me vinham à cabeça, acusaçoes, de qu~ os outros, 
por suas ações ou inércia, me tivessem "levado àquilo", e isto 
me preparou para saber que, sem a minha ação errada. nin
guém poderia "fazer" o que quer que fosse para mim. 

Um ano antes de deixar meu marido, este rne COl1Ven
cera quase inteiramente de que eu era "louca", incapaz de ser 
mãe. "Juiz algum deixaria você ficar com ele (nosso filho)." 
Na luta para não culpar meu marido pela minha dor e confu
são, porque eu não suportaria ver o meu amor se transformar 
em ódio, consegui conhecer a minha parte no caso e contei ao 
médico o que era verdade: "Eu o vi cavar a cova, c delicada
mente me atirei nela". 

Mas, combatida, eu não conseguia ver isso claramente. 
Cada vez em que eu estava quase compreendendo, as 
vras de meu marido ou até a sua maneira de me ol 
me atiravam de novo num caos de incerteza a dúvida 
quanto a mim mesma. Ninguém mais parecia achar eSLranho 
seu comportamento; então, será que tudo estava em TOIm? 
Para saber, tive de me afastar dele, e de todos os que tinham 
opiniões. 
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Tenho calafrios ao pensar que as crianças, a quem se 
diz que estão "erradas", "não prestam", "não valem nada", 
I1ÚO podem se afastar e que nossos jovens são obrigados a se 
ajustar a uma sociedade que não se ajusta a eles. Quando 
precisamos sempre de mais médicos, psicoterapeutas, carce
reiros, policiais, de quem é a culpa? 
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o Estudo da Esquizofrenia pela Terapia 
Centralizada no Cliente: 

Primeira Aproximação* 

M. SHLlEN 

A verdade o mas, o deixará infeliz. 

Provérbio 

No campo complexo e provocante da psicoterapia de 
psicoses, a terapia centralizada no cliente é convidado rela
tivamente novo. A orientação agora conhecida como 
"centralizada-no-cliente" e anteriormente pela expressão 
menos correta de "não-diretiva", tem menos de duas décadas. 
Ao contrário da maioria dos tratamentos clínicos e terapêuti
cos, desenvolveu-se num ambiente acadêmico, onde seu Ín
dice de crescimento e grau de influência aumentaram ex
traordinariamente nos últimos anos. Se era considerada uma 
idéia radical, é agora aceita como técnica parcial e uma ati
tude geral por muitas orientações, e isso obscurece grande 
parte da força e da originalidade evidentes há vinte anos. Sua 
influência passou para os campos da orientação e do aconse
lhamento, da educação, da religião, da sociologia e do serviço 

Isto é um resumo. Menos da metade do artigo original foi reimpresso 
aqui. Em duas longas partes que foram omitidas, SHLlEN descreve sua 
opinião sobre a situaçao do psicõtico como "uma vida impossível para 
viver" e diseute o auto-engano e a autonegação ("A perda completa do 
eu - de todos os eus é o terror final que se enfrenta no estado psicú
tico agudo"). É uma leitura intensa e esclarecedora, aqui omitida "ú por
que tem uma importância menos direta (embora sem dúvida import.Hllkl 
para o tema de Pessoa para Pessoa. O artigo completo está pm 

therapy of the Psychoses, organizado por ARTHUR BURTON, Basic B()"lc~. 

Ine., 1961. 
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social, bem como da psicologia industrial e clínica; mas só 
recentemente começou a desenvolver-se no campo da psiquia
tria. ROGERS, a figura central no desenvolvimento 
desta orientação é um psicólogo; sua principal experiência, e 
a de seus discípulos, estão fora do ambiente médico. Isto limi
tou o nosso contato com os abertamente psicóticos, que fre
qüentemente podem necessitar, ou se considerar como necessi
tados de hospitalização. Portanto, a maioria da teoria e da 
prática aplicou-se a clientes que seriam denominados neuró
ticos. De fato, ROGERS chegou a sustentar que esta forma de 
terapia não era aplicável a psicóticos. 

A situação está mudando. Os terapeutas desen
volveram-se em profundidade e capacidade. À medida que 
clientes mais profundamente perturbados foram examinados 
e auxiliados, exploraram-se novas áreas de desajustamento. 
Alguns destes clientes mais profundamente perturbados 
foram tratados em outros lugares por meios fisiológicos ou 
psicoterapêuticos, mas que não deram certo. Muitos foram 
vistos "inadvertidamente", começando; por exemplo, como 
casos de desajustamento com angústia moderada que desen
volveram manifestações muito mais graves, à medida que as 
defesas foram caindo. Além disso, alguns terapeutas centra
lizados no cliente foram chamados para demonstrar em Hos
pitais de Veteranos de Guerra e hospitais estaduais as con
tribuições que poderiam dar ao trabalho de "psicóticos". (Esta 
é uma palavra que ainda não usamos com convicção ou bem
estar. É errado dizer que uma pessoa com diabete - uma 
entidade de doença bem definida - é "um diabético". Isto 
está longe de ser tudo o que ela é. Tem diabete; mas quando 
seu equilíbrio açúcar-insulina está normal, nessa dimensão é 
normal. A psicose pode representar apenas uma forma de 
ajustamento flutuante a um domínio da vivência de todos, de 
maneira que, embora a existência de "um estado psicótico 
seja inegável por definição, a palavra "psicótico" é muito dis
cutível). Deve-se mencionar outra influência nessa dire
ção.Um número cada vez maior de psiquiatras se interessa 
ativamente pela terapia centralizada no cliente, geralmente 
inventando de maneira independente seus rudimentos, mui
tas vezes considerando-a a mais adequada para sua terapia 
pessoal auto-orientada e desejando aprender mais de seu es
pírito e elaboração formal. Um sinal nítido desta tendência 
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foi a indicação, há alguns anos, do Dr. ROGERS para professo 
colaborador de psicologia e psiquiatria da Universidade de 
Wisconsin. 

O principal resultado desta tendência é que, atual
estamos ocupados num estudo intenso do tratamento 

da esquizofrenia. Embora não possamos falar de experiência 
a intensiva é numerosa sempre que exista contato 

terapêutico com a condição esquizofrênica. Parece indiscutí
que esta fase do trabalho provocará modificações de teo

ria e pois ninguém pode enfrentar o indivíduo com
e o impacto total, social e individual, dos encontros psi

sem um "abalo das bases". 
Como o disse FREUD, "Ganha-se muito quando se cem

segue transformar a desgraça histérica em infelicidade co
mum", Neste capítulo, procuramos compreender a psicose es
quizofrênica em termos mais exatos, como uma forma ex
trema de uma infelicidade muito comum: o auto-engano. O 
que vem a seguir é: (1) discussão teórica da natureza da psi
cose, (2) uma apresentação geral de nossos princípios tera
pêuticos e (3) um caso para exemplificar a teoria e a terapia. 

Alguns Problemas Fundamentais: Nesta discussão da 
psicose, é preciso fazer perguntas fundamentais. As respostas 
serão incompletas e pessoais, e não representam posição "ofi
cial" porque esta não existe, e não pretende resultar de cer
teza científica, obtida com pesquisa. Ainda assim, é preciso 
fazer perguntas deste tipo: o que é psicose? E a experiência 
psicótica? Como é que a psicoterapia pode ajudar? O que ó 
psicoterapia? Existem leis psicológicas do comportamento 
que se aplicam a este mundo estranho, excêntrico e confuso de 
pessoa profundamente perturbada? 

Neste campo, as palavras são vagas e incertas, e nossa 
ignorãncia é tão grande que, em desespero, tendemos a supor' 
um sentido onde este não Reconheçamos que a verda
deira natureza da psicose é um mistério. (E a natureza do 
tratamento convulsivo predominante, o eletrochoque, é 
nominado "mistério dentro de um mistério", 
autorizado sobre o assunto.) Então, um de nossos 
lidar com um assunto formado de experiência que é, no 
dos casos, indescritível a partir de seu interior, e incom-
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preensível do exterior, e isto sem empregar palavras que por 
confundem. Por exemplo, "psicose" tem um som anti

-séptico e de autoridade, mas a sua esterilidade real está prin
cipalmente em sua falta de sentido claro. Simplesmente 
substitui "loucura" - hoje, um termo literário - e "insani
dade", que. representa um conceito legal em desuso. De nada 
ajuda aceitar convenções pseudociencíficas da linguagem. Na 
fase atual de conhecimento, as questões suficientemente bem 
representadas ao se perguntar simplesmente: o que quer 
dizer "perder a cabeça"? Como a "cabeça perdida" pode ser 
recuperada? 

A propósito, pode-se perguntar, antes, como é que se 
desenvolve a mente. Neste capítulo, supomos que a "mente" 
se desenvolve e existe para além do cérebro e, em conseqüên
cia, supomos também a origem social e psicológica de muitas 
perturbações mentais. Parece simples, mas neste campo está 
longe de haver um acordo completo a respeito. O trabalho 
atual sobre estrutura molecular e a química da esquizofrenia, 
por exemplo, põem em dúvida as hipóteses psicológicas. Na
turalmente, é possível que métodos bioquímicos de tratamento 
cheguem a criar curas reais de estados psicóticos, tornando 
antiquada a psicoterapia. FREUD, apesar de psicoterapeuta, 
pensava isso a respeito da esquizofrenia. Estão também em 
voga experimentos com drogas que provocam estados 
pseudopsicóticos, o que sugere a alguns que, se esses estados 
podem ser causados por meios químicos, podem também ser 
curados por eles e, além disso, que o mecanismo da perturba
ção é fundamentalmente bioquímico. Inegavelmente, existe 
sempre uma base bioquímica para o comportamento do orga
nismo humano. Mas isto não exclui a influência psicológica, 
seja no processo da doença, seja no da cura. É certo que a 
angústia pode causar a diarréia. Mecanismo químico? Sem 
dúvida. E um vírus ou um laxativo podem causar o mesmo 
resultado aparente, mas isso não altera o fato de que a an
gústia, um estado psicológico, pode c.ausar e causa diarréia 
(da mesma forma que um estado não-químico pode fazer com 
que alguém a três metros de distância fique ruborizado). 
Nem quer dizer, o que seria mais óbvio, mas não é mais ver
dadeiro, que embora a química final, o mecanismo e o resul
tado sejam os mesmos, as duas diferentes causas (laxativo e 
angústia) sejam idênticas. Nem significaria que um antídoto 
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para a diarréia seja um tratamento específico, quer para a 
angústia, quer para o vírus, ou que o tratamento específico 
para um seja útil para o outro. De forma semelhante, um 
estado psicótico provocado quimicamente pode não ser uma 
psicose real, embora tenha a mesma aparência quanto a alu
cinações e efeitos semelhantes. Um antídoto químico para a 
pseudopsicose não é necessariamente eficaz para uma psi
cose real, embora exista um mecanismo químico nos dois ca
sos. A influência psicológica não é erradicada pela imitação 
artificial de seus resultados. Embora os "tranqüilizantes" 
tranqüilizem, o mesmo ocorre com um soco na cabeça, e ne
nhum deles é equivalente à "paz de espírito ou pode negar a 
existência desta". 

O que denominamos uma "psicose" não é uma doença. 
É um comportamento aprendido, exagerado a um ponto ir
remediável, isto é, um ponto em que se perde o controle, e o 
comportamento exagerado "assume temporariamente uma 
vida própria". Como este exagero é esmagador, tão além de 
nossa capacidade normal de assimilar, parece-nos que não 
mais estamos lidando, por exemplo, com uma desconfiança 
comum, mas com alguma coisa bem diferente - "paranóia". 
Por isso, parece que a psicose não é da mesma categoria, não 
está no mesmo contínuo que o comportamento "normal" ou 
"neurótico". Mas à medida que o comportamento psicótico se 
torna mais comum, é visto como uma forma de desajusta
mento semelhante, em tipo, a graus menores de desajusta
mento, embora tão maiores em quantidade que parece ser 
também diferente em qualidade. Infelizmente, existe um 
sentido em que é diferente. Um penedo equilibrado na beira 
de um precipício pode sofrer uma pressão de metro em metro 
até rolar. Cada metro é exatamente como o último, mas 
quando a soma da quantidade de pressões atinge o "ponto de 
ruptura", a qualidade das conseqüências muda radicalmente. 
A redução ou a contrapressão de um metro já não recupera o 
equilíbrio. Mesmo que o penedo não se despedace na queda, 
será necessário um enorme esforço para levá-lo de volta à 
posição original. É por causa deste esforço (que tão poucos 
podem fazer e de que tantos precisam) que, na vida, é preciso 
impedir a "situação psicótica". A "situação psicótica" é uma 
pré-condição do estado psicótico, que poderá ou não ocorrer 
depois. 

DE PESSOA PARA PESSOA - 177 



Personalidade e Psicoterapia 

Uma Afirmação Geral: Ao passar para a terapia cen
tralizada no cliente, esta parte apresenta uma resenha breve 
de alguns aspectos de nossa posição geral. Por que "cliente" 
em vez de "paciente"? A distinção negativa parece agora um 
pouco insignificante e, no trabalho hospitalar, é mais cons
trangedora do que útil; mas sua intenção foi evitar a relação 
doutor-paciente, com sua inferência de "doença" que exige 
"tratamento" de alguém que "compreende o paciente melhor 
que este compreeende a si mesmo". Uma razão positiva é que 
realmente queremos pensar naquela pessoa como uma pessoa 

uma pessoa única, com dignidade e capacidade, merece
dora de nosso respeito incondicional. Se precisamos ter uma 
palavra para isso, "cliente" é palavra mais expressiva. Por
que "centralizada no cliente"? Isto interessa muito mais. 
Ainda aqui, a finalidade negativa é apenas distinguir entre 
isto e "centralizada no terapeuta", "centralizada na teoria", 
"centralizada na sociedade", etc. Estas coisas existem. O sen
tido positivo é imenso. Exprime o objetivo principal do tera
peuta; compreender e aceitar a percepção e os sentimentos do 
cliente; partilhar da visão que o cliente tem da realidade, em 
vez de impor a nossa. 

Segue-se, pois, que nos apoiam02: muito na capacidade 
de crescimento do indivíduo. O terapeuta é uma pessoa ativa 
e significativa, mas não pode curar - só pode ajudar a criar 
condições em que atuem as forças regenerativas naturais. 
Quanto ao motivo, o impulso de auto-realização é um impulso 
primário; cada ser humano prefere ser melhor a ser pior, e 
luta pelo aperfeiçoamento do eu, embora os esforços possam 
muitas vezes ser contrariados e regressivos. Estas suposições 
sobre o motivo e a capacidade combinam-se numa ética geral, 
que pode ser denominada autodeterminação. A terapia cen
tralizada no cliente fundamenta-se na convicção de que o 
homem deve ser livre, e com esta finalidade torna a liberdade 
um meio importante na experiência terapêutica. Isto não é, 
como pensam alguns, um reflexo de atitudes políticas supos
tamente predominantes nos Estados Unidos. É uma convic
ção psicológica pessoal de que o homem mais livre será tam
bém o mais saudável. A liberdade significa o campo mais 
amplo de escolha e de abertura à experiência e, portanto, a 
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maior probabilidade de uma resposta adaptativa. Para o indi
víduo, parece que o anseio de liberdade é um anseio de su úd(' 
e precede, em vez de refletir, uma ordem política. 

Características 

Na terapia centralizada no cliente existe uma caract(!
rística geral uma inclinação para a mais literal das expli
cações.* Existe um afastamento voluntário do mistério, do 
esotérico (e, dizem alguns, do erótico). O empirismo e as con
jecturas de "senso comum" caracterizam a pesquisa e a teo
ria. Estas se apóiam na teoria da aprendizagem, da percep
ção, da psicologia social e da análise da interação, e são apre
sentadas nesses termos. Esta característica leva a posições 
que divergem da opinião clínica tradicional sobre muitas 
questões. Aqui é possível tocar superficialmente nestas 
questões. Por exemplo, as atitudes com relação à transferên
cia vão desde considerá-la uma ficção, que protege o tera
peuta das conseqüências de seu comportamento real e suas 
influências, até vê-la como comportamento inicial estereoti
pado que, se nãó for cultivado, se extinguirá no curso natural 
dos acontecimentos. A análise simbólica desempenha um pe
queno papel, em parte porque é geralmente de conteúdo es
pecífico e oculta pela reação à emoção. (Acredito que os cha
mados símbolos arcaicos são significativos, principalmente 
porque são comunicadores mais puros; como novas palavras 
numa língua estrangeira, soltam as múltiplas complexidades 
dos sentidos convencionais, e dizem exatamente as coisas 
(dementares que cada pessoa pretende dizer.) O inconsciente 
eomumente não aparece na literatura centralizada no 
cliente. É considerada uma hipótese reducionista sobre fe
nômenos que podemos compreender melhor através de aten
(,'llo e "níveis de consciência". 

+ 	 Para mim, sempre foi irritante ouvir dizer que a terapia centralizada no 
d iente, por causa de suas técnicas, pode ser considerada passiva ou Sll

pl'rliciaL Freqüentemente é o oposto, embora lhe faltem interpretações 
ofuscante!;; e outros segredos ocultos, que despertam a curiosidade. Um 
colega australiano, com quem discuti certa vez um compromisso espe
c'iulmente íntimo que eu sentia num caso, disse: "É uma vida por uma 
vida", Nunca uma coisa soou tão verdadeira. Principalmente com os psi
d.ticos isto é assim, e refletí, como muitos outros terapeutas, quant.as 
VI'Zl'S em minha vida eu estaria disposto e capaz de fazer um lII11/'..,ti. 
1111'11/0 tão profundo quanto o aparentemente necessário. 
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Entre nós, uma inclinação a-histórica sempre foi evi
dente, e esta é urna das correntes que nos levam a valorizar 
alguns dos trabalhos existenciais. O diagnóstico também é 
um ponto discutível, embora nossas divergências já não 
sejam tão radicais quanto antes. Uma afirmação de Mennin
ger, que subscrevo inteiramente, parece especialmente ade
quada diante do caso que você lerá em seguida: 

A palavra "esquizofrenia" torna-se uma designação con
denável. Aplicá-la a um jovem pode arruinar uma 
carreira, apesar de todas as provas posteriores de 
saúde. Um nome subentende um conceito; e se este 
conceito é incorreto o diagnóstico pode arruinar o 
tratamento; a própria denominação pode lesar o 
paciente que estamos tentando ajududar. NAT
HANIEL HARTHORNE em A Casa das Sete Torres 
nos disse o que nós, psiquiatras, devemos saber 
muito bem: 

"Os doentes do espírito... tornam-se ainda mais tenebro
sos e desesperadamente doentes pelo reflexo múl
tiplo de sua doença, espelhada de todos os lados, 
nas maneiras dos que o rodeiam; são obrigados a 
respirar o veneno de sua respiração, numa infi
nita repetição." 

Não é que depreciemos a classificação como tal; reconhe
cemos que se trata de um recurso científico útil. 
Mas é perigoso quando leva à "coisificação" das 
palavras. 

Tratamento de um Caso 

Aquele Que "Precisa Muito de Auxílio": Para um tera
peuta, poucas coisas são mais difíceis que apresentar "um 
caso". É urna vivência intensa, ofegante, às vezes arquejante, 
e suada. Duvido seriamente que dessa maneira possamos 
realmente apresentar nosso trabalho aos outros. Sei que não 
lhe podemos fazer justiça. Além disso, existe uma relutância 
natural em tornar público o que é íntimo, embora disfarçado. 
(Sempre admirei a paciência de FREUD, ao esperar até que 
"Anna O" tivesse morrido, antes de escrever sobre ela.) Como 
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apresentar o material? Os dados brutos são diálogos lit('raís, 
mas isso encheria um livro, às vezes um livro maçante. Sull
lezas de gestos, pensamentos não ditos e análises enclwríllll1 
uma prateleira. Desempenham um papel. O que é ainda pior, 
estamos condicionados a procurar respostas jornalísticas 
quem fez o quê, o que está errado, onde estão os pontos 
intuição e as chaves ocultas, descobertas pelo terapeutll
-detetive. Isso não ocorre. A terapia é maior (uma atmosfera 
globan, e menor (momentos de experiência interior) do que () 
dizem os sumários que podemos oferecer. 

Michael K. tinha vinte e oito anos quando o vi pela 
primeira vez. Fora internado família e estava sentado ao 
lado do psiquiatra, durante um exame pela "equipe de 
nóstico", num hospital estadual. Disse que "precisava muito 
de ajuda" e falou da "máquina em sua cabeça". Minha rea"!: 
ção: compaixão, fascinação e desafio. Gostei do moço. Dese
java poder ajudá-lo. O cronómetro tocou, indicando que os 
cinco minutos que lhe eram destinados tinham passado (o 

hospital tem. 8.000 pacientes), e ele foi dispensado delicada
mente pelo psiquiatra sobrecarregado. Diagnóstico (sem dis
cussão): esquizofrenia paranóide. Tratamento recomendado: 
eletrochoque. 

Duas semanas mais tarde, completados os cardiogra
mas e outros registros, o tratamento estava para começar. 
tinha um intervalo em meu horário, e pedi que cancelassem () 
choque e que o cliente fosse transferido para a psicoterapia. 
Durante noites de insônia, em alguns dos nove meses tensos 
que se seguiram, muitas vezes desejei não ter ido ao hospital 
naquele dia. 

Michael servia corno homem-rã da marinha durantp a 
guerra na Coréia: vigoroso, mas intimidado; nos grupos 
desembarque, desejava atirar, e atirava mesmo no escuro. 
Depois de dispensado, trabalhou corno carpinteiro até qm' 
alucinações auditivas o perturbaram tanto, que as serras el('
tricas se tornaram perigosas. A família o colocou num Sall1l

tório particular. Aí recebeu eletrochoques durante três s('
manas, e insulina durante sete semanas. Fugiu uma vez, 
trepando num muro de dois metros e meio, numa noite d(' 
inverno. Enquanto esteve lá, recebeu "soro da verdade" l" ao 
ficar consciente, viu o pai aos pés da cama, enquanto o a1l'1\
dente de avental escrevia respostas a perguntas. Conf'l'ssoll 
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alguns incidentes sexuais infantis que lhe tinham dado 
muita vergonha. Dispensado sem melhoras, ficou em casa. 
Visitou um amigo doente que morreu no dia seguinte. Mike 
ficou imaginando se o cigarro que dera ao amigo doente não o 
teria envenenado. Foi para um hospital de veteranos, para 
um tratamento de ambulatório. Para o psiquiatra de lá, pa
recia "exteriormente amistoso e cooperador, mas sem disposi
ção para falar sobre si, pois estes eram problemas "pessoais". 
Mike tinha a atitude típica de sua classe socioeconômica a 
respeito dos "médicos de conversa". 

Sua mãe, que depois veio falar comigo algumas vezes, 
disse que "Mickey" tinha sido sempre um bom menino, leal à 
família, sempre lhe dizia a verdade - "não costumava men
tir paFa mim" (l). Depois da Coréia, ela observara pela pri
meira vez "alguma coisa de errado". "Começou a devorar a 
comida quando ainda estava tão quente, que o queimaria". 
Quando ficou confinado em casa, nos anos seguintes, foi sua 
confidente. Ela o ouvia enquanto aguentava, e depois tinha 
de sair do quarto. "Tentei dizer a ele para não falar dessas 
coisas (bordéis, etc.) - deixar disso". Mencionou a necessi
dade que ele teria de relações mais tranqüilas com moças 
boas e sua repugnância ficou evidente quando lembrou uma 
ocasião em que o lavou com sabão medicinal depois de uma 
visita, que fizera com outros rapazes, a uma prostituta. 

O pai era um imigrante da primeira geração, marce
neiro, com pouca saúde, e irascível com os filhos, embora 
submisso e delicado com as autoridades. Eram três filhos de 
vinte e poucos anos, e uma filha mais velha, casada. 

Fase Inicial: Mike veio de sua enfermaria fechada 
para me ver, a meu pedido. Eu lhe disse que visitaria o hos
pital duas vezes por semana e estaria lá para falar com ele, 
como parte de seu tratamento. Ele mergulhou numa descri
ção da "máquina no seu cérebro", Ele pensava "ligue" e ela 
ligava, irradiando os pensamentos pelo rádio e pela televisão; 
pensava "desligue", e a irradiação parava, mas os pensamen
tos continuavam a se repetir no cérebro. "Desligue" causava 
menos vergonha que a irradiação, mas mais confusão e perda 
de sono. Ele "nada tinha a esconder - uma folha limpa de 
Washington para baixo", Os pensamentos mudavam de voz 

talvez um velho, uma mulher ou um menino pequeno. 
Fora ao F.B.I. para reclamar. Eles riram, e ele riu enquanto 
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contava, mas disse que na ocasião ficara magoado. Sua dispo
sição passava de divertida, amistosamente afável, por s('r 
uma fonte de distração, e chegava a se sentir muito zangado 
e ressentido por ser "exposto". Afinal, alguns de seus pensa
mentos eram "podres", exprimiam obscenidades que "nào 
viam ser irradiadas - imagine se crianças escutarem". 

Ficava amedrontado ao pensar que nada em seu pas· 
sado podia ser escondido (fora, na verdade, revoltantemente 
exposto em muitos pontos), mas reafirmava que nada fizera 
de errado "alguns enganos, sim". "Eles" tinham gritado 
com ele nessa manhã: "Você tem uma voz afrescalhada e pre
cisa chupar p ... para sair daqui". "Dizem que sou bicha - sou 
um homem. Sou homem desde os nove anos", Com homosse
xualidade real ou não, Mike por fim exprimiu uma falsa se
gurança insolente em sua masculinidade, sua independência 
e força para enfrentar o mundo. 

Nas duas semanas seguintes começamos a conversar. 
Mike se sentiu aliviado. As vozes abaixaram de volume, pas
saram a falar em vez de gritar. Afirmava sua completa 
cência - a não ser por alguns enganos, como o de culpar () 
templo maçônico por seus problemas. Esforçava-se por se en
frentar. "É muito difícil para um cara dizer ao médico o que 
realmente está errado com ele." À medida que se aproximava 
de seu esforço, afastava-se defensivamente. Agora não tinha 
responsabilidade por seus pensamentos, muito menos pela ir
radiação; foi tudo posto em sua cabeça. "Podem até meter 
imagens dentro de sua cabeça. Talvez seja Hollywood. Talvez 
seja o F.B.I." Agora seus humores voltaram-se para o tema 
"Por que eu?" - refletindo seu autoconceito hesitante. 

"Não sou ninguém. Por que me escolhem para vítima? 
Sou só um sujeito comum, um trabalhador. Nilo 
atrapalho ninguém, nem tenho muita educaçào 
- sou só um sujeito comum. (De maneira viva.) 
Sou o único nos Estados Unidos para quem fazem 
isso, É uma coisa que preciso descobrir para 
o mundo. Eles me dizem que sou um astro de ci
nema. Passarei para a história. (De repente de
sanimado.) Passarei para a história, sim. Eu nào 
poderia fazer uma verruga no traseiro de um 
astro de cinema." 
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Digo: - "Mike, vezes você se sente insignificante e às 
vezes grandioso, não é?" 

"É - não sei. Eu - que é que eu sou? Não sei. Acho 
que ninguém." 

Nas semanas seguintes, começou a me desafiar: eu era 
como toda gente, sabia tudo, e não lhe contava. Ele não que
ria ferir meus sentimentos, mas não escondeu sua cólera e 
revolta. Ainda éramos amigos. 

Ele queria saber qual era, realmente, o seu "erro". 
Pois também ele estava "condicionado jornalisticamente" 
para encontrar o reú culpado, seguir a pista do erro fatal de 
forma. Talvez tivesse sido levar uma loura no carro, pen
sando que era uma estrela de cinema e depois levando sema
nas ao tentar encontrá-la de novo. Aí saiu da cidade, sozinho 
pela primeira vez, sentindo-se isolado. Alguns fragmentos 
das entrevistas deste período exemplificam uma interação 
pica: 

Mike: Passei de carro pela Base Naval Great Lakes a 
estação eletrônica de lá e pensei - talvez seja aí 
que são feitos. Parecia tudo tão estranho. Eu es
tava chocado. Estava tão... preocupado, tão preo
cupado. Cheguei a uma cidadezinha, arranjei um 
quarto. Aí comecei a chorar. 

Terapeuta: Creio que você quer dizer que tentou fugir, e 
isso não fazia você se sentir melhor - você conti
rmava a se sentir estranho e amedrontado. 

M: 	É -. me sentia tão esquisito - fui será que você 
pode me dizer onde achar um pastor luterano? 
Disseram e fui à igreja e rezei: "Jesus Cristo, por 
fa vor me ajude agora," e tentei - eu queria falar 
com alguém - perguntar se estava tudo regis
trado e que eu não o tinha feito. E eu disse uma 
porção de coisas bobas, acusei uma porção de 
gente. 

'1': Queria que alguém soubesse. Alguém que compreen
desse. 

M: Eles todos sabem. Você sabe, Doutor - todo o mundo 
sabe, mas ninguém me diz. Talvez eu tenha de 
tirar a prata de meus dentes, mas isso não vai 
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ajudar - meu pai pegou um pouco e tem 
dura. Tenho direito a viver uma vida normal, 
doutor. Por que as pessoas não compreendem? Se 
um homem comete um erro, não é precú.;o 
assassiná-lo, fazê-lo perder a cabeça. (Risca o 
foro ferozmente.) 

(Poderia responder à aceitação de erro e do ressenti 
mento ao castigo, mas está impressionado com o 
fósforo). Isso deixa você louco. 

M: 	Diabo, é. (olha fixamente.) Então ouvi esses dois su
jeitos da fábrica dizendo: "Ainda não podemos pôr 
para fora, temos uma quantia de dinheiro inves
tido"*. Agora, por que não r,ne dizem de que se 
trata? 

'1': Por que alguém não acusa você? 
M: É isso. Porque - passei um mau pedaço, doutor. Não 

queria que alguém passasse' o que passei. Parecia 
que se eu tentasse explicar isto a alguém, iam 
pensar que eu estava louco. Por que alguém não 
pode acreditar em mim? Eles ríram, o F.BJ, acho 
que se divertiram com a coisa. 

'1': 	 Isso faz com que você sinta que ninguém está de seu 
lado, ninguém vê as coisas de seu jeito. 

M: 	 Não parece. Estive em uma porção de lugares. Ao 
doutor Millman, eu contei, e ele disse: "Não vejo 
fios em você, Mike". não vê - bom, não sei 
como é isso, se é eletrônico ou o quê. De qualquer 
jeito, sei que pessoalmente não sou culpado, mas 
eles não podem me ajudar. 

E eu, Mike? 
M: 	 Você, não sei (Pausa). Se você pudesse passar por 

isto, uma semana, tal vez uns' dias mas eu 
odiaria ver alguém mais passar por isto. Mas se 
você pudesse, só por uns dias poderia criar 
uma ilusão em seu espírito, como eu vi (a artista 
de cinema) e ela me chamou, acenou, assim, e era 
tão real, a gente podia chegar perto, apertar a:-; 
mãos, dançar, fazer o que quisesse... 

Provavelmente uma deformação: os homens estão numa fábrica de Illa

para serraria e basta uma pequena flexão para confundír 1/"'/11 
(elas) - (as máquinas) e him (ele). 
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T: Tão real, tão viva é uma coisa curiosa e maravi-
III 	 lhosa. Acho que você está me dizendo que talvez 

eu devesse também experimentar - (Mike 
olha assustado) que acontece? 

I 

M: 	Mas me disseram isto: "Você ficou um bom filho da 
puta, hein?" Gritando isso para mim. Nunca fiz 
nada. Nunca matei, violentei ou mutilei. As pes
soas colocam pensamentos em meu espírito. Fico 
todo confuso. Todo mundo precisa saber que não 
sou um mau sujeito (começa a soluçar). 

T: Dói muito. 
M: 	Se alguém estivesse em meu lugar, não poderia con

t'pr a ninguém. Contei à minha noiva. Ela disse: 
"Vá ao médico". Contei a meu pastor. Ele disse: 
"Mike, é melhor ir ao médico". Que é que 
adianta? Não tenho uma oportunidade. Nenhuma 
desgraçada oportunidade.III 

T: 	 Creio que o que você está sentindo seja: "Tentei e 
ninguém compreendeu. Ninguém partilha comigo 
- estou completamente só com isto." 

M: 	Completamente só, doutor, é isso. Que é que adianta? 
(Pausa.) Posso filar um cigarro seu? 

Na sessão seguinte, Mike disse que passara nessa 
manhã pelo tratamento de choque (para meu desalento!) e 
"esquecera uma porção de coisas". Estava dócil, submisso, 
atento a indícios de comportamento que deveria manifestar, 
ansioso por agradar, e apresentou uma amnésia temporária 
de fatos recentes. A aplicação do choque foi feita por engano, 
e não se repetiu, mas constituiu uma ruptura de confiança e 
influiu em nossa relação de um modo impossível de avaliar. 

Fase Média: Mike estava muito sombrio. Achava que 
seu comportamento tinha prejudicado a confiança que a famí
lia tinha nele. Sentia-se agora muito desamparado enjau
lado, preso, maltratado - e disse que caíra nessa enrascada 
por ter culpado outros (o templo maçónico, etc.) Lembrava-se 
que recebera o "soro da verdade", amarrado na cama, e se 
esforçara para não responder às perguntas que lhe fizeram. 
Foi nessa ocasião que, entre outras coisas, seu pai ouviu-o 
confessar sua experiência infantil de felação. Quando saiu do 
sanatório para casa, achou que devia contar isso à mãe, mas 
esta "não ficou muito contente". Mais ou menos nessa ocasião, 

DE PESSOA PARA PESSOA -	 186 

Mike começou a criar ou a insinuar sentimentos duradouros 
com relação aos psiquiatras como carrascos, examinadon's, 
"expositores", vilões inúteis em sua vivência. 

Um pouco disto se revelou na entrevista segu i n tI'. 
Mike estava falando de suas observações sobre uma pacil'nl<' 
num baile. 

M: Eu estava tentando entender. Tudo o que eu pensava, 
via os lábios dela repetindo. Estava como eu. I{l' 

petia cada palavra que me passava pela cabeça. 
Então pensei - talvez fossem os pacientes qU(' 

eram doentes mentais, talvez fosse bom usar est" 
máquina com eles. Poderia ajudá-los. Ora, po
diam ser os psiquiatras que estavam fazendo isto. 
Quem mais desejaria conhecer como o espírito 
funciona? Eu não. Para mim é uma coisa fati 
gante. Estou muito cansado disso. 

T: 	Talvez isto ajude outras pessoas, mas não está me 
ajudando - estou cansado 

M: 	É. Bom, estudei isso, em meu espírito, pensei nisso. 
Aplicaram em mim o soro da verdade e refleti 
como o inventor o fabricou e o que me preocupava 
era se () inventor é responsável. 

T: Não compreendo isso, Mike. Que quer dizer? 
M: 	Leio livros sobre isso e estudei isso. E talvez quando 

falei disso durante o soro da verdade, talvez eles 
tivessem ouvido. Não sei se tenho alguma coisa a 
ver com isso. Não consigo entender. É impossí 
Não se pode compreender nada. O que se podp 
fazer é ouvir - e é possível ver as alucinações. 

(Continuou 	a teorizar que ele o inventara, mas eles (os 
psiquiatras) o tinham aperfeiçoado, para experi
mentar a sua força.) 

M: 	Que vão experimentar com outro. O espírito é uma 
coisa delicada. Eu teria horror de ver algul'rn 
passar por esta merda. Não tem graça. Sei qu!' 
não inventei essa droga, e se inventei, quero 
queimar. É como se tirassem a puta da vida <1(' 
você. não ando por aí apertando botões e 
gando corrente elétrica nas pessoas. (Prova vp! 
mente referência à terapia de choque.) Agora o 
fulano dos pés da cama anotou tudo e talvp:l. 
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tenha tirado a minha idéia. Quem tiver inven
tado essa maldita coisa devia ser fuzilado - en
tão, estou pensando, talvez eu tenha um pouco de 
culpa. 

T: 	Parece que alguém deveria ser castigado mas depois 
você pensa: "Valha-me Deus, talvez eu tenha 
pensado nisto, preferia não ter pensado." 

M: 	É isso. Acho que um pouco eu inventei, mas os psi
quiatras a aperfeiçoaram. 

À medida que Mike começou a assumir alguma res
ponsabilidade (simbolicamente), afastou-se defensivamente 
da culpa final e entrou mais no auto-engano. Terminou a en
trevista numa fúria por ter sido enganado, o alvo de piadas, 
desonestidade e experimentação. 

semana seguinte, disse ao médico da enfermaria: 
"por favor me corte o cérebro, antes que eu mate alguém". 
Isto se referia a mim, pois eu me tornara o inimigo dos ini
migos. Isto não era apenas uma transferência. Eu represento 
de fato o hospital, o pessoal especializado que trata e mal
trata, recuso de fato "contar sobre aquilo" (eu não poderia). 
Frustro, interpreto mal e decepciono. Mike ficou violento na 
enfermaria, e por isso foi enviado para a "segurança" ou foi 
sedado. Muitas vezes recusou-se a me ver. Quando vinha, sua 
"raiva oceânica" era mais do que eu podia suportar com sere
nidade tive medo, e muitas vezes desejei não precisar 
vê-lo. Durante este período, os atendentes às vezes ficavam 
esperando atrás da porta fechada. 

Olhando para trás, a coisa mais interessante é o con
selho dado nessa ocasião. A afirmação de ROGERS de que 
"Para ele é mais terapêutico ter abertamente esse medo, e até 
exprimi-lo ao cliente, do que apresentar uma máscara calma 
e tranqüila", provavelmente foi escrita pensando em mim. 
Lamento não ter comprovado sua hipótese. Ao, contrário, 
aceitei o conselho de "amansador de leões" do médido da en
fei-maria: "Nunca deixe que eles vejam que você está com 
medo. Isso os assusta". O diretor clínico, um terapeuta sábio 
e experimentado, sentiu que realmente havia defesas em 
Mike, e que eu não precisava ter medo, mas se eu tinha 
"Você tem de agüentá-Io enquanto durar". Por apresen
tava uma fisionomia calma enquanto enfrentava meus temo-
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res e Mike exprimia sua raiva. O fim deste !l('I'IlHIIl ('PI" 

durou três meses) foi marcado pela minha sugesl:H) d4' 4111. 

passeássemos no jardim durante a hora de consull;1. • '.1111.. 

vamos um com o outro para fazer isso, e daí por (11;11111' " 

momentos mais significativos da terapia ocorreram ('lltflLlliI .. 

sentávamos num banco ou na grama, 
Fase posterior: Mike pediu e obteve licença p;lr:1 II .1" 

jardim liberdade para deixar a enfermaria. TeV!' ti ("1'111 • 

para visitas à família. A família declarou que eh, 4'::1.1 \ .1 

'''bem''. Isso quer dizer que tinha resolvido o mistério d:1 111.1 

quina de influenciar? Ou que isso passara? Comp!pt; IIt H' III,· 

nenhuma das duas coisas. Estava muito menos infllH'IIl'I:,d, 
por elas. De um lado, reconheceu algumas das imagem; ('11111" 

lembranças àe sua experiência passada. Era um proglP"" 
quanto ao reconhecimento da possível invenção da maíJllIll.l 

- reconhecia o conteúdo de sua experiência. Em segundo I .. 
gar, começou a negar à mãe menos para mim) que tiV4':,:,I' 
ouvido quaisquer vozes. Adotou a opinião (realista) de q II(' ,4' 

nos contasse, isso atrasaria sua libertação do hospital I' 11111', 

Se não nos contasse, a gente não saberia. Sua intímidad(' rOI;, 

restaurada! Poderia dizer com um sorriso: "Não quero Ctl;1I 
disso." Ou sério: "Posso viver com isso" ou apenas, "Não. 11;10 

ouço mais", Se a sua intimidade fora restaurada pelo conLilo 
humano, qual era o tipo de contato que tinha havido n,l\llIl' 
las horas no jardim? Às vezes, silêncio. Às vezes, uma ('UIl 

versa do mesmo tipo já apresentado. Às vezes, ele começava a 
chorar suavemente, dizendo: "Falam da necessidade de amor 
e afeto. Sei o que isso quer dizer. A única coisa boa qli(~ ('li 

tive (seu noivado com uma moça) me foi tirada, rompida". 
Assoou o nariz, deixou cair o lenço e, ao pegá-lo, olhou para 
mim. Viu lágrimas em meus olhos. Ofereceu-me o lenço, dp
pois guardou-o porque sabia que acabara de limpar o nariz (' 
podia sentir a umidade na mão. Nós dois sabíamos disto, 
cada um sabia que outro sabia: nós dois compreendemos o 
que sentia e o sentido do lenço (a viscosidade e o tecido, a 
solidariedade do oferecimento e o constragimento da reti 
rada) e nos reconhecemos mutuamente, reconhecemos a in
fluência recíproca da significação de um para o outro. Não 
foram as lágrimas, mas o intenso reconhecimento da expe
riência dupla que restaurou a consciência do eu. Quando o eu 
está sendo, o autoconceito pode mudar. 
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Seis meses antes, tinha havido o seguinte diálogo: 
M.: Posso filar um, doutor? 
T.: Quando pede os meus cigarros, você se sente filante? 
M.: É. Eu - é como eu me sinto. Detesto ter de pedir 

alguma coisa. Em casa, quando não trabalho, de
testo ver a Mãe pôr a comida na mesa. 

T.: Fere o seu orgulho? 
M.: Detesto me sentir um filante. Acho que sou filante. 

Com a licença de saída, Mike podia comprar cigarros 
(mas não ter fósforos) e ofereceu-me um dos seus, e me deu 
uma Coca-cola, como muitas vezes eu lhe dera. Foram ma
neiras importantes pelas quais restaurou seu sentimento de 
igualdade e respeito próprio. Mais freqüentemente, não que
ria falar de si, ficava às vezes irritadiço, queria parar com a 
terapia, insistia que já podia ir para casa. Ninguém pensava 
que ele estivesse "curado", mas adquiriu uma aparência sufi
cientemente boa e estava interiormente tão melhor que o 
hospital não o ajudava mais. Seus pais o levaram para casa. 
Ele lhes disse que legalmente podiam fazer isso porque o ti 
nham "internado." Antes, isso seria "impossível" para os 
pais só poderiam amá-lo e querê-lo, nunca o internariam. 

1:1 	
Onde está Mike agora? Um final feliz? Não - isto é de 

fato um fragmento, um fragmento da terapia e de sua vida. 
Mike não vem me ver. No lugar em que mora, "uma pessoa 
precisa estar doida pra ir a um psiquiatra". Depois de quatro 
meses em casa está de novo trabalhando em seu ofício de 
carpinteiro, tentando ganhar a sua vida. Disse no telefone 
que está "muito bom". A mãe disse "Muito bom." Deve-se fe
char a cortina da intimidade contra a curiosidade da ciência? 
Acho que sim. Lembro-me de uma cena no jardim do hospi
tal. Mike disse: "Ontem eu fui à igreja, doutor, e rezei para 
poder voltar para casa, e isto nunca mais acontecer. Rezei 
também um pouco por você - que pudesse me ajudar e 
sempre estar bem". Fiquei comovido e disse: "Obrigado". 
Neste momento, à minha maneira, Mike, faço uma oração 
por você. Por todos nós. 
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É verdade. 

IX 



x 

A vida só pode ser entendida olhando para tréís 

mas preCisa ser vivida para a frente. 

SOREN KIERKEGAAf1lJ 

Por enquanto, usemos a velha palavra "loucura". N[lO 
quer dizer coisa alguma, senào o que eu ou qualquer outra 
pessoa vemos como loucura neste momento, e neste momento 
é assim que a vejo. 

Existem duas loucuras, mas somente uma delas é g<'
ralmente reconhecida. É a qua chamamos "anormal" ou "sem 
contato com a realidade". A outra também me parece sem 
contato com a realidade, embora seja chamada "normal", 
porque em nossa sociedade a maioria das pessoas é assim. 
Neste sentido, é uma realidade - como a realidade, em mui
tas partes do mundo, de que a maioria dorme todas as noites 
com fome. Nào é uma realidade a que a maior parte de nós 
recomendasse um ajustamento e, no entanto, onde existe é 
"normal". 

Também existem dois normais, dos quais reconhece
mos apenas um. Um, é o normal estatístico, que nào é nin
guém, como o ex-aluno médio de Harvard quem tem três filhos 
e meio. O outro normal é desconhecido porque sou eu, se náo 
tivesse sofrido interferência, o que eu poderia chegar a ser, 
minha própria norma uma potencialidade em permancnt(· 
mudança, que se vai tornando realidade. Isto também núo 
acontece com ninguém mas poderia acontecer. Por que núo 
deveríamos tornar cada vez mais possível qU0 isso aconteça? 

Durante anos tentei me tornar a primeira normal 
como a maioria das pessoas. É assim que este normal conti 
flua pessoas que se transformam no que sào as outras I)('S

soas. Todos tentam se tornar outra pessoa. Quanto maIs fiz 
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isto, mais destruía o segundo normal que deveria estar antes, 
aquele que é o eu em constante mudança. Agarrar-me a 
qualquer padrão é me aleijar, exatamente como aleijavam os 
nenês chineses quando amarrravam seus pés - uma prática 
censurada pelo mundo "civilizado". Os meus pés ficaram li
vres para crescer à sua maneira, confiando que então me ser
viriam para andar e ficar de pé. Os sapatos foram escolhidos 
cuidadosamente para servir e não para prender, sempre com 
um pouco de espaço para crescer. Não houve a mesma con
fiança em minha capacidade de crescer como pessoa, por 
minha conta ou mudando por mim mesma - e fui em grande 
parte desaprovada nesse sentido. Foi somente vivendo bas
tante na intimidade que consegui ser de algum modo eu 
mesma. 

O "anormal" reconhecido é muito solitário, porque, 
qualquer que seja o número de outras pessoas que estão nele, 
vive num isolamento muito grande. Sou afastada das outras 
pessoas porque me rejeitam e minha reação a elas também 
foi eliminada talvez como acontece quando estou cansada 
demais e não posso nem ter prazer em fazer aquilo de que 
gosto. Não provoca reação em mim. A outra loucura, que é 
chamada "normal", não é solitária - ou, antes, a minha soli
dão ficou perdida e, assim, não a noto tanto. Posso "esquecê
la". 

... Podem lembrar 
A visão que tiveram, mas deixam de lamentá-la. 
Conservam-se na rotina diária, 
Aprendem a evitar expectativas ousadas, 
Aprendem a tolerar a si mesmos e aos outros, 
E, nas ações usuais, dão e recebem 
O que existe para dar e receber. Não se queixam; 
Aceitam a manhã que separa 
E a noite que reúne 
- Para a conversa amena ao pé da lareira 
Duas pessoas que sabem que não se entendem, 
Criam filhos que também não entendem, 

i'l E que jamais os compreenderão... 
: I E a outra vida será como um livro,II' 

Que você leu uma vez, e perdeu...* 
" 

* 	De The Cochtail Party, copyríght 1950 por T. S. ELIOT, Reproduzido com 
a permissão de Harcourt, Brace & World, Inc. 
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Mas a solidão permanece. Quando substituí uma UllIao 

superficial por um estar junto fundamental, construí uma 
superestrutura sem estrutura subjacente. é fantasia, 
embora esta possa tornar-se uma segunda realidade 
muitas pessoas se empenham na mesma fantasia. 
gada a muitas outras pessoas através de minha superfície, ou 
máscara, ou disfarce - pelas ações aprovadas, a maneira dp 
comer e falar, as expressões que tomo ao fazer isto, e ao "es
tar com as pessoas" segundo uma fórmula e uma representa
ção de papel. Isto é falso, ou aparência, porque é simulado, 
mas enquanto mantenho meu espírito concentrado nisso, 
tenho a ilusão de estar em contato com outras pessoas e co
migo, por interagir com as superfícies falsas delas. Mesmo 
que eu tenha feito isso durante tanto tempo que a superfície 
me parece real, aproxima-se mais de maçãs que saltam numa 
tinha d'água, casca contra casca, sem qualquer percepção do 
núcleo. Somos todos maçãs, e isso é suficiente, não é? Que é 
que queremos mais? Não está satisfeita com o fato de ser 
maçã? Faça o mesmo que as outras e você se sentirá bem. 

Não fazer isso é "mau". (Uma ameaça ao meu verniz, 
que poderia estalar e se dividir, se exposto às intempéries da 
condição humana?). 

Para mim, é loucura fazer isso. 
Quando eu estava muito doente, um homem me disse: 

"Nunca vi alguém tão violentamente apegada à auto
expressão quanto vocêl" Parecia amistoso mas também exas
perado. Na ocasião, não me sentia capaz do que eu achava 
que era "auto-expressão", mas me senti 'culpada da mesma 
maneira, com as acusações acumuladas do passado. Eu ten
tara com muito empenho ser "normal", mas não consegui 
fugir à crítica. Ao mesmo tempo em que me sentia culpada, 
um pequeno desenvolvimento em mim protestava, dizendo 
"Bem... na verdade suponho que todo o mundo está fazendo 
isso exprimindo-se de uma forma ou de outra". Eu estava 
muito confusa e tentava às apalpadelas compreender o que 
agora compreendo. 

'É..." disse meu amigo. "Acho que você poderia dizer 
que uma pessoa está se expressando quando faz um cozido 
um pouco diferente. Mas você - quando todas as pessoas 
sobem alegremente deste jeito, você tem de subir daquele 
jeito." Gesticulava com os braços, mostrando os dois ca m i-
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nhos para subir o morro. Compreendi então que ele queria 
dizer que eu estava tentando encontrar o meu caminho para 
sair da doença, em vez de "aceitá-la" e "fazer o possível", 
como as pessoas diziam que eu devia fazer. 

"Vi" um morro - isto é, o visualizei... Sem dúvida, é 
difícil quebrar os hábitos. Ele se visualizou, espontanea
mente, como um sonho se visualiza. Eu nada tinha com ele, a 
não ser que acontecera em mim... Em meu espírito apareceu 
um quadro de um trem interminável de passageiros, cheio de 
pessoas rindo, subindo o morro de um lado, enquanto eu, so
zinha, mourejava exausta para subir do outro lado. (Quando 
estou confusa, fico sempre exausta - debilitada pelo con
flito.) Eu me sentia "mal" por não ir pelo caminho de todos os 
outros. Mas a minha "visão" revelou-me claramente. "Não 
estão felizes. Só estão fingindo estar felizes. Já fizeram isso 
por tanto tempo que enganaram a si mesmos". O riso pode 
ser um disfarce para a infelicidade, principalmente quando 
os sinais de felicidade são aceitáveis e os de infelicidade são 
tabus. Fingir não é também estar sem contato com a reali
dade? 

Quando estou rodeada por pessoas fingidas, às vezes 
me sinto tão afogada pelas personagens insignificantes e bi
dimensionais de papelão, que sinto que posso estar a caminho 
da loucura reconhecida como loucura. Acho que esta pode ser 
a maneira de algumas loucuras aparecerem. Nada tem de 
aparecer de um jeito, e a descoberta de um jeito elimina 
outros, apenas porque então não são mais explorados. Isso 
não impede a sua existência - apenas estão fora do espírito, 
como todas as outras formas de estudar a doença física, que a 
Associação Médica Americana não admite. Acho que quando 
encontramos um rumo, deveríamos usá-lo provisoriamente, 
como o melhor que conseguimos na ocasião, e ao mesmo 
tempo deveríamos continuar a explorar outros com a 
mesma característica de coisa provisória. 

Parece-me que, às vezes, a loucura chamada insani
dade pode ser uma reação provocada pela loucura que (em 
minha opinião) é chamada sanidade ou "realismo". Um pa
ciente de um hospital de doenças mentais disse a um tera
peuta: "Você quer que eu entre em seu mundo, mas vivi nele 
vinte e anos, e não gostei". O paciente era uma pessoa 
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muito confusa, mas.não acho que neste caso houvesse conf'u-

JOHN SHLTEN apresentou a ternura de uma pessoa "es
quizofrênica", sua humanidade. VAN DUSEN escreve: 
"Quanto mais doentes mentalmente, mais estão presos em 
egocentrismo, egoísmo e incapacidade". Será que discordam? 

Numa carta, ,JOHN SHLIEN diz: "quanto à pessoa es
quizofrênica, isto não existe. Uma pessoa fora de si não é 
uma pessoa". Há pouco tempo estive com algumas pessoas 
rotu1adas de "esquizofrênicas" num hospital para doentes 
mentais. Uma delas era uma mulher de meia-idade, exte
riormente serena e atraente. Usava um vestido de algodão 
de xadrez azul e branco com uma espécie de lenço nos om
bros, mas como se estivesse vestida de veludo com 
um chale de cashmere como se estas coisas é que fossem 

para ela. Respondeu a todas as perguntas transmi
inteira confiança em suas respostas. Mas eram assim: 
"Sabe que dia é hoje?" 
"Sei, estudei isso. É 6 de abril." 
"Você ouve vozes?" 
"Sim, você não?" 
"Não, não ouço. As vozes são de homem ou de mu

lher?" 
"Isso depende da instalação elétrica do prédio". 
Seu rosto era delicado, os olhos ternos, com uma indi

cação de sofrimento. Quando perguntaram: "Onde você 
mora?" não disse "aqui" ou "num hospital" ou mesmo 
Califórnia", onde estava, mas referiu-se a uma fazenda em 
Illinois, onde "muito só". É nessa solidão que ela mora. 

A ternura desta mulher estava muito clara - mas 
nunca demonstrou qualquer reação a algum de nós. Estava 
"presa ao egocentrismo, ao egoísmo e à incapacidade." 

Outra mulher, de trinta e um anos, entrou e foi a 
janela, olhou para fora, depois para trás, e em seus olhos 

alguma obsecante ou obsecado. Parecia não 
tomar consciência de nenhum de nós, tanto nesse momento 

ao e, como uma criança, correr para o co
mutador de luz perto da porta, ligá-lo e desligá-lo. Daí fugiu 
para a outra porta, abrindo-a, e ligou e desligou o comutador 
de luz. Depois foi para a outra porta, onde fez o mesmo. Para 
trás e para a frente, de uma para a outra, sem fim. Quando o 
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psiquiatra a chamou para "vir e sentar", ela veio obediente
mente mas alguns segundos depois deu um pulo e foi de 
um comutador de luz para outro de novo, sempre ligando 
duas vezes. Quando fazia isso só uma vez, um momento de
pois voltava e fazia de novo, Quando o psiquiatra a chamou 
para sair, ela veio e, ao atravessar a porta, disse-lhe, fazendo 
uma afirmação com uma pergunta: "Não sou uma menina 
ruim?" Quando me lembro que tive esse pensamento dela, 

quando era criança, percebo a terrível infelicidade. 


Estava "presa em egocentrismo, egoísmo e incapaci
dade" mas, como VÂN DlJSj<~N também diz: "Estas pessoas 

estão doloroSallll'lI/e apanhadas num laço ... " e "Achou [a 

minha descriçúo de seu mundo esquizofrénico I correta a não 

ser que este mundo é desintegrado e a minha descrição é coe

rente ... Havia lugares fatais de esquecimento [no dele!. 


Numa carta, VÂN DUHEN escreve: "Não sei mais qual é 
a definição técnica de esquizofrenia. Sem dúvida, inclui uma 
grande variedade de condições de diferente gravidade. Algu
mas poderiam ser genéticas ou metabólicas. Para mim, a so
lução é que o esquizofrênico encontrou um pouco de seu 
mundo interior subjetivo no mundo exterior - colorindo-o 
deformando-o _ escondendo, de sua visão, alguns aspectos da 
realidade. Isto pode levar ou não à dificuldade social. Pode ir 
de um grau leve até atingir todo o mundo exterior, e este fica 
doente e perturbado, inundado com o interior não reconhe

cido" . 
Um pouco deste interior é reconhecido por uma mulher 

jovem quando escreve: "Para mim, a principal indicação de 
como e onde eu fiquei boba é como e onde tento abobar os 
outros. Uma coisa eu aprendi. Tenho muito pouca confiança 
em mim e por isso ajo na defensiva e me ofendo com suges
tões e até com ajuda, vendo-os como érítica ou competição. 
Acho que eu já tive essa intuição brilhante - provavelmente 
continuarei a tê-la até que a tenha aprendido em mim, bem 

('orno na minha cabeça." 

CÂI{L ROGERS escreve numa carta: 

() que a palavra esquizofrénico quer dizer para mim? Na 
medida em que tem algum sentido definido, sig
nilic:I qtH' aqui estú uma pesRoa extremamente 
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sensível à sua vivéncia interior e também a /"('Ia 
ções interpessoais com outros, que foi tão dNro 
tada e traumatizada ao tentar utilizar a sua sell 
sibilidade que se afastou, tanto de sua vivência, 
como de um contato real com os outros, AI{'1lI 
desta noção básica, a palavra esquizofrénico sig 
nifica também para mim que todos aqueles cujo 
comportamento se desvia, e que não podem ser 
facilmente compreendidos, são atirados nessa 
cesta muito ampla. 

Tento conservar o espírito aberto para a possibilidade d.. 
que possa haver fatores específicos, genéticos, 
químicos ou nutricionais que admitam alguma 
relação de causa com O comportamento denomi
nado esquizofrénico. Mas até agora não vi provas 
que me convencessem. 

Numa Carta, GENDLIN diz: 

Acredito que toda definição de esqzdzofrênico apresen
tada hoje deve começar estabelecendo que, (>01' 

enquanto, sabemos muito pouco. É também pn'
ciso dizer que pessoas completamente diferentps 
são hoje denominadas "esquizofrénicas", 

Creio que a esquizofrenia é a ausência do (ou grande ps
treitamento do) processo de interação vivencial 
sentido do que somos como pessoas e que senti 
mos como nossos eus concretos. Quando um indi
víduo está preso a uma situação de relaciona
mento doloroso, sem poder abandoná-la, nem sell
tir e ligar-se suficientemente a ela, fica amor!.. 
cido e interiormente vazio, e conta que "nilO (' 
ele". O processo de sentimento existente em qU(' 

todos nos apoiamos interiormente fica turvo, pall
tanoso, precário, ou pára, e o conteúdo do sPllti
mento fica imobilizado, congelado, ineonf'pss:u!o, 
aparentemente estranho, inativo e f'ixo, PIll v('z 
de ser um sentimento que runciona fluid,IIIH'IIII' 

Nego que a psicose s~ja conteúdo psicúlico que t'X is'.' .'111 

todos n<Ís (' pode "surgir", Ao (,oIltrúrio, ;\('1'1'11110 
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que esses "conteúdos psicóticos" são de fato uma 
determinada maneira de estar vivo. Experimen
tos recentes com LSD e outras drogas confirma
ram substancialmente este ponto de vista. Parece 
que não depende do indivíduo (como uma peça 
embutids de um mecanismo que funciona bem ou 
mal) sob a influência da droga ter experiências 
horríveis ou maravilhosas, mas da situação de re
lacionamento em que está (e sente que está) 
quando toma a droga. Se a toma numa situação 
favorável, perto de alguém em quem confia, tem 
uma experiência maravilhosa. Os primeiros ex
perimentos psicológicos que tentaram pôr à prova 
o LSD em circunstâncias cuidadosamente puras 
(o sujeito só, numa sala vazia) provocaram algo 
muito semelhante à esquizofrenia. 

Esta definição da esquizofrenia como uma ausência de 
determinado tipo de interação sentida (uma au
sência e não uma doença ou um conteúdo) tem 
importantes conseqüências. Parece que pensamos 
em nós, não tanto a tratar de algo dOE~nte na pes
soa, mas a dar a necessária relaçâo pessoal, no 
contexto da qual alguém pode tornar a viver 
como uma pessoa. 

JOHN SCHLIEN diz: "Quanto à 'esquizofrenia', como gostamos 
de pensar que sabemos o que está errado com esses outros". 
E o que dizer de nós mesmos? 

Aos vinte anos meu marido escreveu um soneto: 

Ventos do mar nos olhos e cabelos. 

As correntes do oceano se retorcem 

Nos meus braços, e não deixo sinal 

No sorriso do mar ou no sol claro. 


As ondas são amigas e as estrelas 

Me aceitam sem desprezo ou condições. 

Celebro a luz do sol e toda chuva. 

O meu amor não rompe essa beleza. 
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Mas quando estendo as mãos para outras maos 
Meu tato é só veneno e os meus presentes 
São pedidos amargos e importunos. 

Peso no coração, má fé, perguntas. 
Já me cansei de luta e sofrimento. 
Voltarei, para amar de novo o mar. 

Não o conhecia então, e, de qualquer forma, ne&5C 
momento eu tinha dois anos. Vinte anos depois, ele sent':~ o 
mar da mesma forma e sentia as pessoas também assim, mas 
a maneira como vivia com o mar não era, de modo algum, 
sua maneira de viver com as pessoas. 

Quantos de nós conseguimos aceitar as pessoas como 
aceitamos o mar? Naturalmente, existem sempre aqueles que 
são suficientemente tolos para querer mudar o mar, que que
rem mudar também as condições metereológicas, em vez de 
viver de acordo com elas. Mas por que tantos nos inclinamos 
tão fervorosamente para a loucura de mudar as pessoas, para 
que se ajustem a nós, ao forçá-las a fazer o que desejamos que 
façam? Será que todas as pessoas sensíveis e humanas são 
rejeitadas e enviadas para hospitais de doenças mentais? 
Será que a "doença mental" não é um sinal de saúde de 
uma pessoa que se recusa a submeter-se a uma sociedade de
turpada e desumana? Quem é mais saudável o jovem ale
mão que não tinha conflitos para amontoar pessoas nos for
nos ou o que tem um "colapso nervoso" por causa de seu con
flito ao ser obrigado a fazer uma coisa com que não concorda? 

Não quero nenhuma dessas loucuras. Se pudesse esco
lher, diria não às duas. Quando digo não às duas, tenho de 
encontrar a minha alternativa. 

Quando tomo o rumo de outra pessoa, exijo que outros 
me acompanhem. Quando tomo o rumo de outra pessoa, 
deixei-me convencer isso não veio de mim. Vindo de fora 
como vem, tenho uma imagem do "que é bom", e então me 
parece que todos os outroB deveriam também seguir esta 
imagem, e fazer "o que é bom", "é certo", "co,mo eu". Num 
nível profundo tenho medo, mas não foi o medo que me fez 
seguir a imagem, mas ter as imagens foi o que me separou de 
mim; por isso é que tenho medo. Em meu medo, preciso de 
outros para fazer as mesmas coisas que faço, para me tran
qüilizar. Quando sigo o meu rumo livremente, o que mais 

DE PESSOA PARA PESSOA 201 



desejo é que cada um siga o seu rumo livremente. Quando 
todos nos movimentarmos livremente, nâo haverá colisões. 
Esta liberdade me parece caótica somente se eu tiver em 
minha cabeça um quadro que mostra "como as coisas devem 

, o que não combina com o que está acontecendo. 
Quando em 19a4 fui para o Havaí e o trânsito de Ho

nolulu me pareceu louco - totalmente desorganizado é 
que era muito diferente da ordem a que eu estava habituada. 
Eu estava como a menÍnazinha que tinha o corpo torto de 
nascença e quando o médico o endireitou ela virou-se para a 
mãe e disse: me entortou!" O trânsito de Honolulu me 
parecia "torto". Mas à medida que eu andava por lá, a fazer 
compras em muitos dias diferentes, ainda sem ter descoberto 
alguma ordem no trânsito, gradativamente tomei consciência 
de que não havia acidentes nem sequer pequenas tromba
das e ninguém ficava zangado com ninguém. Percebi 
então que os motoristas dos carros - principalmente os ha
vaianos, orientais e fllipinos "sem educação" - faziam o que 

observavam. Havia algumas regras - como guiar do lado 
direito da rua e parar para pedestres, mas os motoristas pas
savam inteiramente para o lado esquerdo sempre que era ne
cessano, para passar ou para sair do caminho de alguém, 
e os carros paravam assim que um pedestre descia da calçada 
para a rua, mesmo que isso acontecesse no meio do quartei
rão. Guiava-se muito de pessoa-para-pessoa, com o reconhe
cimento das duas partes. Geralmente havia só um momento 
deste reconhecimento entre motorista e motorista, ou pe
destre e motorista, mas havia este momento de consciência 
do outro, de um ser humano "falando" a outro, e embora eu 
nâo conhecesse ninguém, me sentia rodeada por amigos. 
Quando me familiarizei com isso, guiei como todos os outros. 
Nunca em minha vida me diverti tanto ao guiar. Era ainda 
mais divertido que guiar no Sudoeste, onde havia poucas pes
soas e todas reparavam em todas quando passavam pela es
trada. Em Honolulu nâo faltavam pessoas e carros, e ainda 
aSSllll se reparava. 

No Havaí, portanto, quando eu estava com trinta e 
dois anos, houve muitas maneiras pelas quais cheguei ao 
meu normal, o que pude reconhecer pelo sentimento de bem
-estar e felicidade de ter deixado um mundo estranho, e ter 
voltado para casa pela primeira vez em minha vida. Eu já 
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sentira isso antes com um lugar - a terra, o campo no 
Sudoeste, mas nunca com tantas pessoas. 

Parece-me que o "caos" atuaI em psicoterapia tem al
guma coisa em comum com o "caos" que vi no trânsito 
Honolulu. Li diversos livros em que muitos ou diversos psico
terapeutas estavam incluídos, às vezes apresentando isola
damente seus casos, vezes discutindo juntos casos ou psico
terapia. Existem tantas diferenças e discordâncias entre eles, 
que quando os li pela primeira vez parecia uma loucura: Será 
que ninguém sabe o que está fazendo? (Se soubessem o que 
estão fazendo, estariam todos fazendo da mesma maneira 
seguindo regras que eu poderia reconhecer.) Gradativa
mente, em minha mente, dividiram-se em dois grupos: os que 
seguem alguma Autoridade, copiando-a, e os que se esforçam 
por encontrar o seu caminho, que parece ter um fundamento 
comum (ou direção) de espontaneidade, de receptividade, de 
estar em contato comigo e com o que ocorre em mim (o tera
peuta) bem como o que ocorre na pessoa que veio em busca de 
ajuda. Deveríamos viver de outra maneira com as pessoas? 

Na medida em que os conheço, estes lutadores indivi
duais têm muita aceitação e respeito uns pelos outros, mesmo 
quando discordam e embora seus métodos manifestos sejam 
tâo diferentes que parecem náo ser a mesma coisa. Existe a 
"terapia-centralizada-no-cliente", existe a terapia de "comu
nicação, existe a terapia pelo ensino de natação, e existem 
terapeutas que adormecem várias vezes. durante as sessões 
terapêuticas, como parte da terapia, e quando acordam con
tam os sonhos para a pessoa que veio buscar ajuda. Existe 
terapia por "devaneios orientados" e existe a "análise transa
cional", que esclarece as pessoas sobre os jogos que jogam 
umas com as outras e as ajudam a desistir desses jogos. 
Quando dão certo, essencialmente todos estes métodos obtém 
uma passagem da desonestidade e competição para a hones
tidade e cooperação. 

Todas as terapias tentam nos libertar daquilo que nos 
amarra. Mas quando um terapeuta (ou qualquer pessoa) 
tenta copiar, perde a espontaneidade. Inverto o que vi, e de 
que gostei, e quero repetir a mesma coisa. Com o meu enten
dimento, recolhi um quadro que estou tentando reproduzir. 
Agarro-me a este quadro do que penso que "deveria" fazer ou 
ser. Quanto mais faço isso, mais inflexível me torno, e não 
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pode haver espontaneidade por mais que eu o deseje. O que 
eu vi no terapeuta (ou outra pessoa) que estou "copiando" é o 
resultado de um esforço para a espontaneidade e a resposta 
livre. Estou copiando o resultado. Quanto mais eu me agar
rar a ele, mais longe fico de meu objetivo. (Meu objetivo não é 
um alvo, mas minha orientação.) Faltam os acontecimentos 
que precederam o resultado. O que devia vir em segundo lu
gar, veio em primeiro. Então, o que deveria vir primeiro 
tornou-se impossível. 

Para mim, depois é muito fácil me ler erradamente, 
mesmo quando passei para o caminho certo. Confundo o que 
aconteceu com o que fiz. Aconteceu por si, através de mim. 
Mas depois, eu me atribuo o resultado, como por alguma 
coisa que "eu" fiz. Um jovem terapeuta descreveu.uma ",,,,,~,,,,(:I_V 

de terapia desta maneira: "Este rapaz um jovem de 
l nove anos - ria consigo e seus amigos por ficar na praia dia 

illll após dia, rindo entre eles, pelo jeito que estavam 'todos fodi
dos' metidos em homossexualidade, fazendo coisas malu
cas que não os levavam a parte alguma. Xingavam-se e se 
ridicularizavam, e ele continuou a fazer isto comigo. Não 
consegui levá-lo a sentir coisa alguma. Ele continuou só 
rindo, que eram todos uns dopados, inclusive ele. Então co
mecei também a rir, rindo com ele, pelo fato de ele ser um 
dopado - aí ele ficou furioso e começou a contar como se 
sentia de fato. Então descobriu que o que estava de fato sen

não era engraçado". Depois disso, começaram a terapia. 

Perguntei ao terapeuta: "Isso foi uma coisa que você 
imaginou e depois fez, ou aconteceu e depois você compreen
deu o sentido e viu por que deu certo?" Pareceu um pouco 
desconsertado e infeliz durante um momento - como eu me 
senti muitas vezes quando compreendia que o que eu me 
atribuíra, por ter acoritecido através de mim, não fora feito 
por mim (a não ser no sentido objetivo de que poderia ter sido 
observado como tendo sido feito por mim). Ele disse que 
quando isso ocorreu teve surpresa, e depois compreendera 
porque funcionara daquele jeito. A sua maneira- de contar 
dava a entender que tinha planejado aquilo antes. 

Eu também faço isto, em parte porque é nosso hábito, 
mas também porque o outro jeito só é aceitável para poucas 
pessoas. A Idade da Razão insiste em que planejemos antes as 

I 
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coisas, depois as façamos. Qualquer outra maneira pode pa
recer irrealista. Mas TAUBER E GREEN dizem: 

A respeito, existem muitas situações na vivência comum 
que demonstram ser possível reagir muito mais 
eficientemente se a consciência não partilhar 
prematuramente da experiência perceptiva. Exis
tem muitos casos, por exemplo, da capacidade do 
homem para registrar corretamente a percepção 
em categorias de espaço e tempo, desde que sejam 
adiados processos cognitivos conscientes. Com 
este conhecimento do juízo superior do homem 
quando utiliza suas capacidades pré-cognitivas 
para determinadas tarefas, o exército treina os 
observadores de sua artilharia para utilizar ao 
máximo suas capacidades. Os observadores preci
sam sempre anunciar a posição de um tiro o mais 
depressa possível - deve haver um "atraso zero" 
entre a observação do tiro e a indicação da locali
zação. Todos os principiantes querem avaliar com 
o auxílio do julgamento racional, mas a experiên
cia mostrou que existe uma superioridade incon
teste de realização quando se interrompe a ava
liação racional. O primeiro palpite de lampejo 
acaba sendo o melhor palpite.* 

Eu me lembro de ter lido, nas transcrições literais das 
Conferências sobre Criatividade de Utah, patrocinadas pela 
National Science Foundation, o relatório de um oficial de 
provas da força aérea que, em sua pesquisa sobre homens 
criadores, onde verificou que "aqueles que obtêm a resposta 
sem saber c0Il!0 as conseguiram são os que preferimos". 

A insistência habitual em imaginar as coisas antes faz 
com que muitas coisas não sejam feitas porque não as tínha
mos imaginado antes. Num seminário de educação, um psicó
logo perguntou: "Como é que sabemos tanto e nada fazemos?" 
Um jovem de dezessete anos me disse: "Falam, falam, falam 
e ninguém faz nada. Às vezes penso que vou ficar mesmo 
maluco". 

.. 	 De Prelogical Experience, de EDWARD S. TAUBER e MAURICE R. GREEN, 
Nova York: Basic Books, lnc., 1959, nota da p. 71. 
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Em reação contra isto, muitas pessoas - principal
mente jovens, mas isso não se limita a eles tentam fazer 
"espontaneamente" alguma coisa, mas fracassam. Uma 
jovem despeja todas as espécies de alimento numa tijela, de
pois as mistura e enfia no forno, e fica uma coisa horrível. 
Um jovem declara sua guerra pessoal à "alienação", convi
dando outras pessoas para viver com ele e então as coisas não 
ocorrem como ele pensava. Nenhum destes dois jovens estava 
em contato com suas vivências, de alimento ou de pessoas. 
Sua vivência de alimento ou pessoas lhes teria mostrado um 
rumo melhor para a mistura e, também nesse caso, isso teria 
sido feito mais provisoriamente, um pouco de cada vez, com 
observação do que ocorre e com correções. O objetivo não é 
específico, e nesse sentido não existe uma receita. Mas no 
presente se dispõe de toda a informação do passado. Ainda 
que eu não tivesse cozinhado antes, eu tinha visto outras 
pessoas cozinharem e já tomei refeições. 

Aos vinte anos, quando fui procurar um emprego de 
garçonete no Arizona, me perguntaram se eu tinha experiên
cia. Disse que sim (para minha surpresa e alegria - eu pre
cisava desesperadamente de um emprego, pois estava com 
apenas 50 centavos, depois de ter dado a gorjeta ao carrega
dor no trem), que servira nos melhores restaurantes de Nova 
York. Não mencionei que o meu serviço fora ser servida. Com 
essa informação do lado do freguês e observando as outras 
garçonetes nesse restaurante, e reparando nas reações das 
pessoas que eu servia, projetei-me como uma garçonete muito 
competente e tornei-me ainda melhor. Trabalhei como garço
nete menos de dois meses, mas antes de sair (para ir traba
lhar como editorialista-adjunta) o melhor hotel da cidade me 
oferecera um emprego. Aqui, estou contando ao contrário, 
pois fui em frente e fiz as coisas, e só mais tarde penseI no 
que tinha acontecido. Não posso me atribuir os méritos por 
minha "esperteza". Não posso me sentir orgulhosa, apenas 
feliz, pelas coisas terem se passado muito bem. Prefiro o sen
timento de felicidade - (HappinessJ palavra que provém de 
outra: acontecimentos (happenings). 

Quando eu era jovem e vivia assim, o mundo parecia 
cheio de acontecimentos. Eu também não tinha experiência 
de editorialista-adjunta, mas estivera toda a minha vida ro
deada por jornais, e escrevia desde que aprendera a fazê-lo, e 
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falava, o que é uma espeCle de escrita. Abandonei a escola 
com dezesseis anos, antes que fosse dissuadida dessa idéia. 
Quando eu ia a recepções para pessoas famosas, para fazer 
reportagens, ia como convidada (o sentimento em mim era de 
convidada) e era uma convidada que falava com as pessoas 
interessantes e aprendia coisas a seu respeito. Em vez de 
falar sobre elas, como eu fizera em outnts festas, escrevia 
sobre elas. Também neste caso, a análise veio depois da expe
riência. Não imaginei antes o que fazer. Na ocasião, era 
assim que eu vivia. 

Talvez um exemplo gradativo ajude a transmitir 
minha maneira preferida de vi ver e de vida, penetrando no 
que é em grande parte desconhecido, e colhendo outras in
formações - guias e indícios - pelo caminho. Quando eu 
tinha 22 anos e trabalhava em "relações públicas" em Nova 
York, um dia, às cinco horas, meu chefe me disse que havia 
um ensaio geral no circo, naquela noite, em Madison Square 
Garden, que começava às oito horas e tinha a entrada proi
bida. Ele me perguntou se eu achava que conseguiria fazê-lo 
entrar. Não sei porque respondi que sim. Nunca analisei isso. 
O que me veia à cabeça é que (1) eu estava acostumada a 
cumprir suas ordens, sem procurar saber se poderia cumpri:. 
las e (2) era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Meu 
chefe perguntou se poderia ir também com seu amigo. 
Pareceu-me que dois não podiam constituir um problema 
maior, e de novo disse que sim. Então tive um pouco de medo 
de não conseguir o que prometera, mas não quis voltar atrás. 

Eu já estivera no circo com uma entrada na mão, e era 
só o que eu sabia. Sem uma entrada e sem permissão de en
trada, a porta da frente não parecia um bom lugar para en
trar; por isso fui para a porta dos fundos. Era uma porta co
mum, do tamanho habitual, no alto de três ou quatro de
graus. No alto estava um porteiro grande. :piversas pessoas 
chegavam, saltavam os degraus, acenavam para o porteiro e 
entravam. Eu também poderia fazer isso - mas eu não era 
parecida com aquelas pessoas. Havia uma espécie de malu
quice em suas roupas. Fui para o meu apartamento e exami
nei o que eu tinha. Havia um vestido comprido com retalhos 
estampados com debrum amarelo, que eu fizera pelo gosto de 
fazer, e que só usava em casa. Não tinha um chapéu amalu-
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cado mas tinha outro, com uma pena, que parecia maluco se 
posto de trás pra frente. 

Voltei a Madison Square Garden com o vestido e o 
chapéu de trás pra frente, meia hora antes do ensaio, saltei 
os degraus, acenei para o porteiro e entrei. Até eu estar lá 
dentro - o que pareceu acontecer muito rapidamente, de 
maneira que me senti totalmente despreparada para isso 
eu não pensava sobre o que faria quando lá chegasse. Antes, 
eu nunca tinha visto uma coisa assim - amplas estruturas 
de prateleiras indo até o teto, empilhadas como estantes de 
biblioteca com passagens entre elas. Nas prateleiras estavam 
todas as fantásticas vestimentas do circo  como o corpo de 
cavalo que o palhaço veste. Fiquei perplexa como nunca. Não 
sabia onde ir. Não havia muita gente e todos iam e vinham 
muito ocupados. O que não devia fazer era ficar parada; por 
isso continuei a me movimentar, e desci um dos corredores. 
Eu devia estar com um olhar muito interrogativo porque um 
homem parou e me perguntou ~ de colega para colega -
"Quem que você está procurando?" 

Disse o único nome que eu sabia: "Sr. Ringling". 
"Está no picadeiro", disse o homem, e continuou o seu 

caminho. Embatuquei: qual era o caminho do picadeiro? Mas 
então compreendi que quando ele disse "o picadeiro", mexera 
um pouco um ombro como se o apontasse; por isso fui naquela 
direção, encontrei uma porta, abri-a, passei - e aí estava 
todo o grande Madison Square Garden que eu conhecia, a não 

,... 
, 

ser pelo fato de as cadeiras estarem vazias e não haver nin
guém no picadeiro, além de três homens no centro, e fui ter 
com eles. Um deles perguntou-me quem eu procurava e eu 
disse: "Sr Ringling". Então outro homem virou-se para mim e 
supus que fosse o Sr. Ringling. Perguntou-me o que eu que
ria, e eu lhe disse. Ele: "Como você entrou aqui?" Contei que 
entrara pela porta dos fundos. Ele: "Quem consegue passar 
por aquele porteiro pode entrar aqui com todos os amigos que 
quiser!" e gritou para um homem, para que viesse e abrisse a 
porta da frente. Fui com ele e só nesse momento comecei a 
imaginar se não seria uma peça que meu patrão queria me 
pregar; quem sabe ele imaginava que eu não conseguiria 
fazer isso, e nem estaria esperando na porta. Mas as grandes 
portas se abriram e meu chefe estava ali com o amigo. Sen
tamos num camarote e formamos o público. 
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Quando não sei o caminho, essa é a única maneira de 
encontrá-lo - aplicando todas as informações que tenho, me 
movimentando provisoriamente, passo a passo, observando e 
reagindo ao que quer que aconteça no momento. Imagino que 
esta deve ter sido a maneira de agir dos pioneiros que vence
ramo 

Gosto desta maneira de viver. Assim este livro foi es
crito: não poderia analisá-lo ou esquematizá-lo antes de ele 
existir. Acho que seus maiores defeitos provêm dos momentos 
em que tentei orientá-lo. Parece-me que é a maneira prefe
rida por CARL ROGERS na psicoterapia: entre antes na situa
ção (cada cliente é "novo" - uma nova situação em que se 
entra) sem um diagnóstico, reaja a indícios tomados no ca
minho e depois analise o que aconteceu. Se existe um objetivo 
("ajudar") é como meu objetivo no circo: não pensei nele uma 
só vez até chegar ao Sr. Ringling. Nesse ponto, o objetivo já 
fora atingido. Para atingi-lo, eu precisava "entrar". A "en
trada" foi conseguida passo a passo, à medida que as coisas 
aconteciam, sem nunca ter a noção do que viria, "deveria" vir 
- ou até poderia vir - em seguida. 
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Algumas Lições de um 
Estudo de Psicoterapia 
com Esquizofrênicos* 
CARL R. ROGERS 

Introdução 

Há alguns anos, comecei a pensar que provavelmente 
as minhas contribuições ao conhecimento de psicoterapia ti
nham sido feitas a partir de clientes particulares. Tais con
tribuições, ainda que modestas e deficientes, foram compen
sadoras. Mas eu estava ansioso por ampliar as fronteiras 
deste conhecimento duramente conquistado. Até que ponto 
nossas teorias e hipóteses seriam válidas no trabalho com 
grupos mais extremos? Especificamente, eu estava ansioso 
por comprovar nossas teorias de trabalho terapêutico com in
divíduos psicóticos, e com indivíduos inteiramente normais. 

Duas Teorias Básicas 

Há alguns anos formulei a teoria de que não era o co
nhecimento profissional específico do terapeuta, nem seu 
conceito intelectual da terapia (sua "escola de pensamento"), 
nem suas técnicas, que determinavam sua eficiência. Se
gundo minha hipótese, o importante era até que ponto tinha 
determinadas atitudes pessoais na relação. Procurei definir 
três atitudes que considerei como fundamentais - a quali
dade de ser verdadeiro, a autenticidade ou congruência do 
terapeuta; o grau de compreensão empática do cliente, isto é, 
o que vivenciou e comunicou; e o grau de atenção positiva 
incondicional ou de amor não-possessivo que sente pelo 
cliente. 

* Resumido de um artigo no Pennsylvania Psychiatric Quarterly, verão, 
1962. 
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A apresentação deste ponto de vista teórico estimulou 
quase imediatamente os pesquisadores a criar recursos pelos 
quais pudessem ser medidas estas condições de atitude. 
Completaram-se estudos significativos que indicam que, 
numa população de pacientes não-internados, os maiores 
graus destas atitudes estão, na verdade, associadas a resul
tados de mais êxito na terapia. Isto é verdade, seja quando as 
medidas destas atitudes se baseiam na percepção que o tera
peuta tem de sua presença, ou em avaliações de observadores 
imparciais, ou na percepção que o cliente tem da relação. A 
percepção, pelo cliente, da medida de existência destas atitu
des, parece ser o meio mais correto de predição do resultado 
final. 

Uma segunda linha de trabalho foí a pesquisa do pro
cesso detalhado da terapia, tal como ocorre no cliente ou no 
paciente. Formulou-se uma teoria do processo terapêutico, 
baseada na observação clínica, criando-se depois uma Escala 
do Processo que pretendia identificar o tipo de mudança e a 
qualidade da forma de expressão do cliente, à medida que 
avança no contínuo de terapia. Essencialmente, a Escala 
tenta situar num contínuo definido qualquer amostra especí
fica de expressão do cliente. Num extremo, o funcionamento 
psicológico do indivíduo é rígido, estático, indiferenciado, im
pessoal. Os conceitos são fixos. Apresenta sentimentos, mas 
não os reconhece. longe da vivência que nele ocorre. É 
incapaz de estabelecer uma relação. É incapaz de s,e comuni
car. Ele se vê como alguém que não tem problemas ou que 
não é de maneira alguma responsável pelos problemas exis
tentes. No outro extremo do contínuo, o individuo atua de 
maneira fluida e variável, reage ao funcionamento constan
temente mutável que ocorre em seu interior, e reage aos 
acontecimentos que ocorrem no exterior. Os sentimentos são 
vivenciados como coisa imediata, são reconhecidos e podem 
ser apresentados quando isso é adequado. O indivíduo está 
próximo de sua vivência e nela se apóia ao orientar o seu 
comportamento. A vivência é interpretada provisoriamente, 
e novas significações são obtidas em nova vivência. As rela
ções são reais e fluidas. O indivíduo reconhece a sua respon
sabilidade em muitos de seus problemas. 

Começamos a pesquisar a possibilidade de haver uma 
relação regular e constante, entre, de um lado, as condições de 
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atitudes apresentadas pelo terapeuta e, de outra, o processo 
de terapia e a mudança de personalidade no cliente. E a 
nossa hipótese é que esta relação se manteria, quer falásse
mos da terapia com esquizofrênicos ou neuróticos, quer com 
indivíduos normais.* 

Quero falar de algumas coisas gerais e clínicas que 
aprendemos, e depois de alguns resultados objetivos que apa
recem estar aparecendo. 

A Pequena Probabilidade Mudança em Nosso Grupo 
de Internados 

A primeira destas lições foi aprendida gradativa
mente. É que, quanto à probabilidade de mudança, estamos 
lidando, provavelmente, com um dos grupos mais difíceis com 
que já se trabalhou. Estamos lidando com indivíduos mais ou 
menos cronicamente psicóticos. Uma grande experiência 
mostra que é um grupo muito difícil. Estamos lidando com 
indivíduos cuja posição socioeducacional é, em média, muito 
baixa. Indivíduos que, quase sem exceção, não desejam cons
cientemente a psicoterapia, que tendem a ter a idéia de que 
"falar não adianta" e que não vêm o terapeuta como uma 
pessoa potencialmente útil. Alguns deles não só não estão 
motivados, como se opõem ativamente a qualquer tentativa 
de ajuda. Quando pensamos nestes três fatores reunidos, 
acredito que a minha afirmação esteja certa: quanto à proba
bilidade de mudança, é um dos grupos menos promissores já 
aceitos para psicoterapia. 

Diante da baixa probabilidade de mudança em nosso 
grupo, não podemos deixar de ficar impressionados com outra 
de nossas lições: muitas vezes fomos capazes de atingir esses 
indivíduos, trabalhar com eles, e neles provocar alguma mu
dança. Não vou desenvolver aqui esta afirmação, porque 
creio que se tornará evidente no restante do material a ser 
apresentado. 

o Problema Específico do Cliente sem Motivação 

Uma lição importante que obtivemos foi que a ausên

.. No artigo original segue-se uma descrição do 
pesquisa de que participaram oito terapeutas e e oito 
frênicos hospitalizados muitos dos {l11"j" """"iria,.,, crónicos. 
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cia de motivação consciente constitui um problema real
mente profundo na psicoterapia. Na verdade, isso não é novi
dade, mas aprendemos a reconhecer e a formular esta ques
tão, com muito maior clareza e penetração. Existe uma 
grande diferença entre trabalhar com um cliente motivado 
conscientemente, seja neurótico ou psicótico, e trabalhar com 
a pessoa que não tem esse motivo consciente, seja normal, 
neurótica ou psicótica. 

O trabalho com a pessoa que quer ajuda é psicoterapia, 
tal como é habitualmente definida e compreendida. Não ape
nas há grande riqueza de experiência neste tipo de relação, 
mas também um aumento constante de conhecimento empí
rico a respeito. Acho que sabemos, objetivamente, muita 
coisa a respeito da psicoterapia deste tipo. Temos um conhe
cimento objetivo inicial do tipo de indivíduo que tem maiores 
probabilidades de progredir com ela, do tipo de relação com 
maior probabilidade de facilitar o aperfeiçoamento, do tipo de 
mudanças que, em grau mensurável, ocorrem mais freqüen
temente. 

Todavia, para trabalhar com a pessoa que não tem de
sejo consciente de ajuda, precisamos, creio eu, de outro termo. 
É um campo em que há relativamente pouco desenvolvi
mento de teorias ou conceitos. Até muito recentemente não 
houve terapeutas dispostos a expor publicamente sua ma
neira de trabalhar com estes indivíduos. Devemos muito a 
vários teurapeutas - FRIEDA FROMM-REICHMAN, JOHN Ro
SEN, e CARL WHITAKER, entre outros por sua disposição 
para demonstrar publicamente e registrar sua maneira de 
lidar com estes indivíduos, bem como sua maneira de provo
car relacionamento onde inicialmente não existia um desejo 
de relação terapêutica. 

A partir de nossa vivência no trabalho com indivíduos 
esquizofrênicos sem motivação, e um pequeno grupo compa
rável de indivíduos normais não-motivados, cheguei a uma 
conclusão que você pode considerar surpreendente. Hoje 
penso que trabalhar sem motivação consciente do indivíduo é 
mais difícil que trabalhar com o problema da psicose. Natu
ralmente, trata-se de uma opinião subjetiva, baseada, em 
parte, no fato de que geralmente fracassamos na tentativa de 
formar uma relação facilitadora com "normais" não
motivados, e de baixa posição socioeducacional. Na medida 
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em que os dois elementos são separáveis, creio que a ausên
cia do desejo consciente de ajuda apresenta um maior desafio 
ao terapeuta que a presença da psicose. 

De qualquer maneira, passei a crer que faremos mais 
progresso nesta área se reconhecermos que tratar da pessoa 
que não deseja ajuda é uma tarefa nitidamente diferente da 
psicoterapia, e se construirmos os conceitos, as teorias e as 
práticas a ela adequados. Não devemos nos desorientar com o 
fato de que uma relação com um indivíduo desse tipo pode 
transformar-se em psicoterapia, se ele decidir procurar ajuda. 

Algumas Diferenças Observadas entre os Clientes 

Esquízofrênicos e os 


Agora, gostaria de me voltar para outra área de obser
vação: as grandes diferenças qualitativas encontradas entre 
nossos clientes esquizofrênicos e os casos clínicos com que 
trabalhamos anteriormente. 

Uma das lições mais profundas em meu trabalho clí
nico anterior foi a extraordinária atração exercida no cliente 
pela satisfação com o conhecimento de si mesmo. Por mais 
exterior que seja a preocupação apresentada inicialmente 
pelo cliente o problema do comportamento de sua mulher, 
ou a escolha de um objetivo vocacional - depois de ter sen
tido as satisfações amargas e doces da exploração do eu, esta 
se tornará inevitavelmente o centro da terapia. Não verifi
quei isto com nossos clientes esquizofrênicos. Mesmo 
quando estabelecemos uma relação, mesmo quando o indiví
duo sente alguma nova faceta de si, e se compreende com um 
pouco mais de clareza, não prossegue necessariamente por 
esta linha. Por razões que não estou certo de compreender, 
ele não se sente, a não ser muito esporadicamente, atraído 
pela exploração e pela vivência do eu. Ao contrário, como o 
mostrou GENDLIN, tem maior probabilidade de continuar a 
exteriorizar seus problemas, recusando-se a reconhecer seus 
sentimentos. Será que isto é provocado pela natureza da rea
ção esquizofrênica à vida? Será característica principalmente 
da pessoa em hospitalização crônica? Deve-se ao baixo nível 
socioeducacional de nossos grupo? Será devido apenas ao 
fato de pouquíssimos de nossos clientes terem atingido o 
nível de desenvolvimento interior em que a exploração do eu 
é satisfatória? Não posso ter certeza. 
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Depois de escrever essa afirmação há alguns dias, veri
fico que foi agora modificada por fatos objetivos. Num estudo 
em que os resultados foram completados apenas algumas 
horas antes de minha saída de Madison, verificou-se - e isto 
confirma a minha afirmação que, em média, os clientes do 
centro de aconselhamento apresentavam uma profundidade 
significativamente maior de exploração do eu que nossos 
clientes esquizofrênicos. Isto baseou-se numa nova medida de 
exploração intrapessoal, desenvolvida a partir de nossa Pro
cess Scale e suas derivadas. Verificou-se também, de acordo 
com a expectativa, que os casos de mais êxito apresentavam, 
com o tempo, um aumento no grau de exploração do eu, en
quanto os casos de menos êxito - tanto de neuróticos quanto 
de psicóticos em fase posterior da terapia mostraram, na 
verdade, menos exploração intrapessoal posterior do que ini
cialmente. Mas o resultado surpreendente foi que os casos 
esquizofrênicos mais satisfatórios apresentaram o maior au
mento em profundidade de auto-exploração, do começo para o 
fim, maior ainda que os casos neuróticos mais produtivos. 
Isto é, ao mesmo tempo, agradável e surpreendente. Isso sig
nifica que, nos esquizofrênicos que mostram progresso mar
cante em testes objetivos, isso foi precedido pela expressão 
espontânea e sensível de material pessoalmente importante, 
por uma exploração ativa, combativa e destemida do eu. Em 
termos muito grosseiros, em nossa amostra parece que, 
quando um esquizofrênico melhora, isso ocorre porque entrou 
em "terapia", tal como a compreendemos habitualmente. 

Outra observação simples. Nossos esquizofrênicos ten
dem a ficar quase totalmente quietos, ou a apresentar con
versas contínuas (e não muito reveladoras). Verificou-se que 
a metade de nossos esquizofrênicos, em suas segundas entre
vistas, apresentam menos de 1%, ou então mais de 40% de 
silêncio. Isso é bem diferente do que ocorre com clientes clíni
cos. Nossos indivíduos esquizofrênicos tendem a afastar-se de 
uma relação, seja pelo silêncio quase completo - que se es
tende muitas vezes por diversas entrevistas - seja por um 
fluxo excessivo de palavras que é igualmente eficiente para 
impedir um verdadeiro encontro.. 

T erapía como Relação ou Encontro 

Agora quero passar a lições mais pessoais, que nos in
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fluenciaram mais profundamente como terapeutas indivi
duais. Talvez a mais profunda destas lições seja uma confir
mação e uma extensão do conceito de que a terapia liga-se ii 
relação, e tem uma ligação relativamente pequena com técni
cas, com teoria. ou ideologia. A este respeito, creio que os 
meus pontos de vista tornaram-se mais e não menos extre
mados. Acredito que é a autenticidade do terapeuta na rela
ção que é o elemento mais importante. Quando o terapeuta é 
natural e espontãneo, parece mais eficiente. Provavelmente é 
uma "natureza humana treinada", como sugeriu um de nos
sos terapeutas, mas no momento é a reação natural dessa 
pessoa. Assim, nossos terapeutas nitidamente diferentes 
atingem bons resultados de maneiras muito diferentes. Para 
um, é mais eficiente um tratamento impaciente, sem-tolices, 
de pôr-as-cartas-na-mesa, porque num tratamento assim é 
que é mais abertamente ele mesmo. Para outro, pode ser um 
tratamento muito mais suave e mais evidentemente afe
tuoso, porque este terapeuta é assim. Nossa vivência reforçou 
e ampliou profundamente nosso ponto de vista de que a pes
soa que é abertamente capaz de ser ela mesma naquele mo
mento, como é capaz de ser nos níveis mais profundos, é o 
terapeuta eficiente. Talvez nada mais tenha qualquer impor
tância. 

Lugar da Teoria na Terapia 

Sinto que aprendi de novo o lugar adequado da teoria 
- ou mais corretamente, a adequada ausência de teoria _ 
na realização da terapia. Quando ouço as gravações de meu 
trabalho com estes esquizofrênicos, posso observar nitida
mente pontos em que o meu comportamento é dirigido por 
minha teoria de terapia. Quando ouvi uma gravação, por 
CARL WHITAKER, de uma entrevista com um psicótico e de
pois a discuti com ele, observei que alguns de seus comentá
rios e perguntas - sobre charutos, por exemplo - eram diri
gidos por sua teoria de uma possível homossexualidade no 
paciente. Quando li os trechos das entrevistas de ROSEN no 
livro de SCHEFLEN, muitas vezes aparecia sua teoria de rejei
ção maternal e desejos incestuosos como causas da esquizo
frenia. E quando me ouço e ouço esses outros terapeutas, ve
rifico que não estou impressionado pela relação no momento 
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em que estas teorias são evidentes. Desconfio que cada um de 
nós seria igualmente eficiente se sustentássemos teorias 
muito diferentes, desde que acreditássemos nelas. Eu arrisca
ria a hipótese de que, no momento imediato do relaciona
mento, a teoria específica do terapeuta é pouco importante e, 
se está na consciência do terapeuta naquele momento, é pro
vavelmente nociva à terapia. O que estou dizendo é que o 
encontro existencial é que é importante, e que no momento 
imediato do relacionamento terapêutico a consciência da teo
ria não tem um lugar útil. Outra maneira de afirmar isto é 
que, na medida em que estamos pensando teoricamente na 
relação, td'rnamo-nos espectadores e não-participantes e é 
como participantes que somos eficientes. Isto não pretende 
negar o fato de que em alguma outra ocasião possamos achar 
necessário e compensador desenvolver uma teoria ou várias 
teorias referentes a nós, a nossos clientes ou pacientes, e ao 
processo de mudança. Contudo, no momento da relação, estou 
inclinado a acreditar que essa teoria é pouco importante ou 
prejudicial. Portanto, se se deve sustentar uma teoria, 
parece-me que deve ser sustentada provisoriamente, despreo
cupadamente, flexivelmente, de uma maneira que seja li
vremente aberta à mudança e possa ser posta de lado no 
momento do encontro. 

Novas Maneiras de Ser no Relacionamento 

Quando fomos desafiados pelas dificuldades do tra
balho com este grupo de esquizofrênicos, aprendemos novos 
comportamentos úteis. Como podemos iniciar um relaciona
mento com esses indivíduos? Um meio que a maioria de nós 
passou a usar é a expressão, pelo terapeuta, de seus senti
mentos imediatos, de maneira a não se impor ao cliente. Com 
um homem muito silencioso, apresentei sentimentos do se
guinte tipo: "Estou muito contente com o nosso silêncio esta 
manhã. Às vezes, quando não estamos falando, sinto uma es
pécie de impaciência e quero saber o que está acontecendo, 
mas esta manhã parece bom estar aqui com você, em silên
cio". Ou com outro cliente: "Sinto que você está zangado co
migo. Naturalmente não tenho certeza, porque você não 
disse. Mas continuo imaginando porque será que você está 
zangado comigo". Tais afirmações são apresentadas como de
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vaneios, não como perguntas ou exigências. Podem ser muito 
mais amplas que estes rápidos exemplos. Tendem a colocar o 
terapeuta como uma pessoa na relação, sem ameaçar o 
cliente com exigências. Repetem de diversas maneiras: "Es
tou aqui. Estou oferecendo um relacionamento. Sou uma pes
soa com sentimentos e percepções. Sou sensível a você e ao 
que quer que você esteja disposto a revelar sobre si mesmo". 
Segundo GENDLIN, o terapeuta "pode se aproximar de sua 
vivência do momento e aí encontrar um reservatório perma
nente que pode utilizar, e com que pode iniciar, aprofundar e 
realizar a interação terapêutica, até com uma pessoa sem 
motivação, silenciosa ou exteriorizada". 

Alguns de nossos terapeutas avançam mais em seu 
comportamento. Um, especificamente, aproxima-se cada vez 
mais da associação com a pessoa oculta e não-revelada no 
esquizofrênico, e "arrebenta" abertamente a concha defen
siva. Em seu trabalho existe uma semelhança real com 
ROSEN ou WHITAKER. Compromete-se sensivelmente e ob
viamente com a pessoa que está oculta, mas às vezes é muito 
violenta e sarcasticamente crítico dos sintomas psicóticos, do 
medo de relacionamento, das defesas e afastamentos. Talvez 
considere-o eficiente porque, em parte, este tratamento é 
compatível com ele, como pessoa. Euquanto ouvimos as en
trevistas gravadas dos diversos terapeutas de nosso grupo, 
ampliamos gradativamente o r~pertório de comportamentos 
reais para cada um de nós, ao lidar com nossos clientes psicó
ticos, e inventando lentamente maneiras de facilitar a mu
dança na pessoa sem motivação. 

Espera da "Vontade Positiva" 

Existe uma outra lição que, como terapeutas, apren
demos, e é a paciência necessária para evocar o que RANK 
denominou "vontade positiva", num indivíduo em quem 
nunca foi exercitada. Chegamos a compreender que pratica
mente nenhum dos indivíduos com quem estivemos traba
lhando chegou a se afirmar. Nunca, de alguma forma signifi
cativa, disseram "Sinto", "Vivo", "Tenho um direito de ser". 
Ao contrário, foram recebedores passivos das dores, dos gol
pes e dos acontecimentos da vida. Segundo minha vivência, (' 
preciso muita paciência para esperar pela germinação e pdlt 
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t1orescimento da vontade para dizer "Eu sou, eu mereço 
ser".Contudo, sob certos aspectos o fenômeno do crescimento 
é muito mais excitante por ter estado adormecido por muito 
tempo.. 

A Trivialidade do Conteúdo Psicótico 

Como muitos de nossos terapeutas trabalhavam com 
indivíduos não-hospitalizados, é interessante o desenvolvi
mento de nosso sentimento quanto à significação do conteúdo 
psicótico em nossos contatos. A maneira mais simples de 
apresentar nossa atitude atuaI é dizer que aprendemos como 
é relativamente sem importância o material psicótico. Isto 
poderia facilmente ser mal-interpretado. A alucinação, a ilu
são, a linguagem ou postura excêntricas têm, naturalmente, 
o seu sentido na dinâmica psicológica do indivíduo esquizo
frênico. Mas no relacionamento terapêutico simplesmente 
forma uma linguagem mais difícil de comunicação. Ao traba
lhar com uma criança em ludoterapia, sua linguagem é seu 
comportamento e, muitas vezes, isto é difícil de compreender. 
Ou ao trabalhar com um cliente estrangeiro, frases deturpa
das e erros de pronúncia tornam mais difícil a compreensão. 
É o que acontece, ao que nos parece, com o esquizofrênico. 
Suas incoerências desordenadas, suas idéias paranóides, a 
audição de vozes, representam apenas uma maneira de se 
comunicar, freqüentemente de difícil compreensão. Mas pen
samos que esta diferença é mais de grau que de espécie, e não 
damos grande importância a ela, nem aplicamos processos 
especiais quando lidamos com a pessoa que está francamente 
psicótica na maneira de se exprimir. 

Algumas Objetivas 

Eu gostaria de mencionar algumas das lições objetivas 
que parecem surgir de nossa análise. Todavia, eu acentuaria 
que quase todas estas afirmações são muito provisórias, e 
podem ser modificadas por novos estudos. 

As "Condições" das Atitudes Terapêuticas 

Ao procurar medir as condições de terapia, tal como 
existem no terapeuta, achamos possível utilizar três rumos 
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da percepção. Com o emprego do Relationship Inuentory (111

ventário de Relacionamento). temos uma medida destas ati
tudes, tal como são percebidas pelo terapeuta e pelo clil'ntp, 
Com o emprego de juízes não viciados, que ouvem trechos d(' 
entrevistas, conseguimos obter avaliações quanto à relati va 
presença dessas condições, medidas por um observador im
parcial. Nesta terceira modalidade de mensuração foi difícil 
obter uma precisão adequada entre juízes, mostrando que 
para ninguém é fácil ter a certeza, a partir das palavras e 
tom da voz do terapeuta, se é autêntico, se se interessa 
fato pelo cliente. A precisão é um pouco maior no cálculo do 
grau e precisão da compreensão empática. Todavia, o impor
tante é que fomos capazes de criar meios para medir atitudes 
sutis e significativas do terapeuta, a partir de cada um dos 
três pontos de observação perceptiva: do ponto de vista do 
terapeuta, do ponto de vista do observador e do ponto de vista 
do cliente. 

Considerando a percepção que o cliente tem destas ati
tudes, obtemos um resultado interessante. Os esquizofrênicos 
que percebem mais as condições de atitude de terapia em seu 
terapeuta, medidas em suas respostas ao Relationship Inuen
tory, apresentam um processo de mudança mais significativo. 
medido pela Process Scale, durante as primeiras 30 entrevis
tas, que os que percebem menos destas atitudes terapêuticas 
no relacionamento. 

Outro resultado preliminar surgiu, a partir das ava
liações, pelos juízes, de uma destas qualidades, a empatia 
correta. Isto está contido num estudo feito por Truax, de 
pacientes esquizofrênicos quatro deles com progresso em 
testes psicológicos e quatro com deterioração. As amostras 
foram tiradas das primeiras vinte e quatro entrevistas com 
estes pacientes, num total de 385 amostras. Quatro juízes 
ouviram, independentemente, estas amostras, e avaliaram o 
grau de empatia correta e sensível do terapeuta. Quando as 
avaliaçôes foram analisadas, verificou-se que os pacientes 
que melhoravam recebiam, de maneira coerente, mais empa
tia sensível que os que não melhoravamo 

Nossos resultados com clientes esquizofrênicos confi r
mam também um resultado anterior com clientes clínicos. 
Verificamos que os esquizofrênicos que, pela avaliação do 
MMPI, são menos ajustados e mais psicóticos, e inicialmente 
percebem menos estas condições terapêuticas do que os clien-
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tes mais ajustados. Portanto, pareceu que a existência perce
bida destas qualidades na relação é um produto de interação. 
O cliente profundamente perturbado tem dificuldade para 
perceber estas atitudes, mesmo quando existem no terapeuta. 

A Mensuração do Movimento Terapêutico 

A segunda tarefa importante da pesquisa liga-se à 
mensuração da mudança ou processo em psicoterapia. É claro 
que fomos capazes de desenvolver uma medida razoavel
mente precisa e sensível do processo, que pode até discrimi
nar as diferenças entre a primeira e a segunda metades das 
entrevistas terapêuticas. Esta medida baseia-se em indícios obje
tivamente discerníveis verbais e de voz. Já apresentou resul
tados significativos quanto a pacientes externos - por 
exemplo, o resultado inesperado de que os clientes que terão 
êxito começam e acabam num nível mais alto do processo. 
Esta escala também parece ser aplicável a entrevistas com 
clientes esquizofrênicos, bem como a clientes clínicos, reali
zação que mal ousávamos esperar. 

A Relação entre Condições e Processo 

Deve-se lembrar que nossa hipótese central era que, 
quanto mais existissem as condições terapêuticas no tera
peuta, mais o movimento terapêutico, pelas medidas das Pro
cess Scales, seria encontrado no cliente esquizofrênico. É cedo 
demais para dizer se essa hipótese vai ser confirmada. Algu
mas de nossas análises iniciais tendem a confirmá-la, outras 
não. Uma prova confirmadora verifica que o grau de mu
dança nas primeiras trinta entrevistas, medidas pela Process 
Scale, tem uma correlação positiva com a percepção, pelo 
cliente, das condições terapêuticas no relacionamento. Em 
outras palavras, neste estudo, o movimento terapêutico liga
se à percepção que o cliente tem destas qualidades no rela
cionamento. Quanto mais percebe, por exemplo, a empatia do 
terapeuta, maior a mudança terapêutica que apresenta e 
mais se transforma. Todavia, não foi significativa. a maioria 
das correlações entre as avaliações, pelos juízes, das qualida
des do terapeuta e o grau do processo de mudança no cliente. 

O máximo que podemos dizer no momento é que um 
elevado grau das qualidades do terapeuta parece estar asso-
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ciado ao grau de mudança positiva nos testes psicológicos; 
que o movimento terapêutico, medido pela Process Scale, eslú 
também associado à mudança positiva nos testes psicológicos. 
A afirmação que completaria o triângulo lógico, isto é, qw> 
um elevado grau de condições do terapeuta está associado a 
uma mudança terapêutica marcante, medida pela Process 
Scale, não pode ser feita agora, porque os resultados atuaÍs 
são ambígüos. 

Conclusão 

Este foi um relatório pessoal de um grande e arriscado 
empreendimento que ainda está longe de ser completo. Ten
tei apenas esboçar o esquema de nosso programa com esqui
zofrênicos, bem como alguns dos sentidos e mudanças que 
exigiu de nós, terapeutas. Tentei também sugerir o tipo de 
resultados que estão aparecendo e continuarão a aparecer em 
nosso estudo. 

Evidentemente, em termos objetivos, não existe uma 
conclusão possível. Mas, subjetivamente, para mim teve 
grande significação. O fato de termos sido capazes de chegar 
a indivíduos esquizofrênicos em sua qualidade de pessoas. 
Sem dúvida, não podemos dizer quais serão os resultados fi
nais e talvez o grau de recuperação social seja reduzido. Mas 
tem importância pessoal e teórica que tenhamos conseguido 
ajudar indivíduos retraídos, excêntricos e desamparados, 
para que se tornem seres humanos. 

Penso num homem com quem passei muitas horas, 
grande parte delas em silêncio. Houve longos períodos em 
que não tive jeito de saber se o relacionamento tinha ou não 
algum sentido para ele. O paciente não se comunicava, es
lava aparentemente indiferente, retraído, incapaz de se ex
primir. Lembro de uma hora em que se sentiu completa
mente inútil, desesperado, com impulsos para o suicídio. 
(~ueria fugir, acabar consigo, pois, como murmurava com de
sespero flagrante: "Não me importa". Respondi: "Sei que vocô 
não se importa consigo, não se importa de todo, mas só quero 
que você saiba que eu me importo." E então, depois de uma 
longa pausa, veio uma violenta torrente de soluços profun
dos, destruidores, arquejantes, que continuaram por quase 
meia hora. Ele absorvera o sentido de meu sentimento por 
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vaianas. Ele acomodou-se bem no banco com um suspiro e 
disse: "Eu adoro o som dessas palavras havaianas". 

Não acho que fosse um anjo. Acho que provavelmente 
deve ter feito todas as coisas que pensei que tinha feito. 
Ainda 	assim, naquele momento ele era um anjo: sua pro
funda ternura humana e amor do belo se revelaram tão inte
gralmente, eram tão reais que fazia com que os poetas 
que eu conhecia parecessem repentinamente cópias falsas de 
si mesmos, tão afastados do real quanto o homem que viu 
num borrão do RORSCHACH, onde a maioria das pessoas vê 
dois homens, "As sombras das silhuetas dos fantasmas de 
duas marionetes". 

" ... em cada caso, existe uma pessoa". 
Nunca 	achei outra coisa. (Nos poetas também!). Meu 

amigo 	esquizofrênico às vezes é violento -- bate portas e ja
nelas, caixilhos e tudo. É também astuto - faz isso em luga
res em que sabe que não será apanhado pela polícia. Não tem 
medo da cadeia, mas teme ser enviado para um manicômio, e 
ter roubada uma parte de sua vida, que lhe é muito cara. 
Recentemente, um psiquiatra recomendou que ele se inter
nasse 	numa instituição "mas eu o enganei, dizendo que iria 
para casa e para o meu psiquiatra de lá". Às vezes, sua astú
cia tem um aspecto feio - quando ele me pede dinheiro "para 
ir ver 	Larry", e não o usa para isso. Então seus olhos pare
cem vermes contorcidos. Mas que é isso senão uma expressão 
de como ele se sente consigo, quando pede dinheiro e diz uma 
mentira para obtê-lo? Viverei com a sua bajulação, fraudes 
- ou 	com o que sente com isso, o significado que tem para 
ele? Outras vezes é um anjo alegre tão jocoso e santo 
quanto parece. 

Que "ele" é ele? 
Sempre penso numa noite com ele como perfeita, por

que nela nunca existe coisa alguma que eu deseje mudar. 
Todos tinham ido dormir. Começou a pintar na mesa de jan
tar. Sentei-me a seu lado. Por alguma razão, fui levada a 
pegar uma folha de seu papel e a começar também a pintar. 
As pinturas eram minhas - e diferentes das dele. Eram 
também diferentes de tudo quanto eu fizera antes. O jeito 
dele ocupar-se da pintura comunicou-se a mim sem palavras, 
e desde então sempre pensei nele como meu "professor", em
bora nunca tentasse ensinar. Ao mesmo tempo, conseguiu de 
mim alguma coisa que, desde então, considerou como terapia. 
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"E sei 	que estes momentos de relacionamento real com 
estas pessoas reais foram a principal recompensa 
de todos nós... " 

É uma loucura que um psiquiatra possa escrever que: 
"Nós, psiquiatras, medimos o comportamento de um in

divíduo através de comparação com o seu papel 
ou papéis socialmente determinados (como os 
vemos) e a partir disso, resolvemos qual é o com
portamento incorreto ou aberrante, e até que 
ponto o é." 

Para mim, isto não é psico (alma) terapia, mas mani
pulação da falsidade. Um amigo meu, psicanahzado cinco ve
zes, entre 17 e 53 anos de idade me disse: "Cada psiquiatra 
divide você em pedaços e coloca todos os pedaços em sua 
mesa. Depois, constrói você de novo, como acha que você fica 
melhor". Outro, que foi paciente de um hospital militar psi
quiátrico durante dois anos, disse: nA psiquiatria é uma cal
çadeira para calçar um sapato que não cabe". 

É a maneira antiga (predominante, embora com exce
ções). A psicoterapia parece-me um dos campos mais movedi
ços (em movimento, e na direção da sensibilidade e da huma
nidade) de trabalho que temos hoje - em contraste, digamos, 
com a educação, a filosofia, a medicina e a psicologia acadê
mica. Ouvi falar de muitos da "velha guarda" que, nos últi 
mos anos, modificaram a sua visão, e mudaram na direção da 
psicologia do "ajustamento ao eu" (ou autonomia) e de ne
nhum que, depois de trabalhar na psicologia do eu, que a 
lenha deixado pelo "ajustamento à sociedade". Não sei quan
los agora estão trabalhando de uma forma, quantos da outra. 
Para mim, não é preciso saber isso. Na psicoterapia de hoje, a 
di reção me parece ser clara. Uma sobrevivência do passado, 
quaisquer que sejam os números atuais, ainda não é con
temporânea não reflete o que ocorre agora. O processo é o 
mesmo, seja dentro de uma profissão, seja dentro de mim: 
quaisquer que sejam as coisas rígidas que ainda tenho do 
passado, são lamentáveis e delas me arrependo, mas a minha 
"ida dirige-se para seu rompimento e para que eu seja mais 
pu - menos do que me ensinaram, ou contaram ou ouvi 
tlinto, que se tornou parte de mim, e mais de minha observa
çúo direta, minha percepção, passada e presente, e que muda 
para a minha direção. 
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Quando tenho consclencÍa disto em mim, posso 
reconhecê-lo também nos outros e unir-me ao seu movimento 

o que está acontecendo agora em vez de me opor ou 
chocar-me com o que ainda não perderam. Ou, mais precisa
mente, não deixar que aquilo de que ainda não me livrei se 
choque com aquilo de Que ainda não se livraram. Ou, como 
um psicólogo me disse, quando eu o repreendi suavemente por 
fazer afirmações que estavam em sua área de competência e 
não concordavam com o que ele descobrira: "Eu rompi a 
concha, mas ainda tenho pedaços grudados em meus pés." Eu 
pensara em mim como alguém que (em grande parte) saíra 
do lodo, mas ainda havia sinais disso em meus calcanhares, 
por mais que eu tentasse limpá-los. 

N o processo de emergência, fico horrorizada com a 
crueldade que é uma espécie de assassinato, através da igno
rância. É chocante para mim ter feito parte desta crueldade 
e, até certo ponto, ainda faço isso. Inicialmente, isto foi tão 
terrível para mim, que pareceu intolerável - como uma dor 
que não passa, até atingir o ponto de explosão. Eu temia esta 
explosão em mim completo rompimento - caos. Como po
deria viver com esse conhecimento? Pareceu-me que talvez 
fosse melhor ser ignorante, e tentei desesperadamente igno'II; 
rar o que eu sabia (que eu estava vendo). "A verdade o liber
tará, mas antes, o deixará infeliz." Mas apesar de meu deses
pero, meus mais fortes esforços naquela direção pareciam-me 
fracos: eu avançara muito para voltar. Minha própria maré 
estava me levando. 

Que é que eu poderia fazer? O que poderia um pequeno 
eu fazer contra a ignorância maciça de que só recentemente 
comecei a me libertar? Senti-me como quando fui a Boston e 
pensei: "Nunca vou ser capaz de mudar Boston". 

Mas sempre existe alguma coisa que posso fazer. 
Posso trazer o meu espírito para o presente imediato, e 

para o domínio em que posso ser ativa e agir à vontade: Isto 
é, permitir-me ser sensível. Aceito as minhas limitações e 
não tento fazer o que não posso. Tentar fazer o que não posso 
(no sentido literal) enche-me de frustração, ainda que só es
teja tentando imaginar como posso fazê-lo. 

Isto, na verdade, é capaz de me paralisar de tal forma 
que não posso fazer sequer aquilo de que sou capaz. 

Quando os Navajos estavam em grande dificuldade em 
toda a nação (para eles é a nação), o que eu podia fazer pare-
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cia tão pouco, tão inteiramente insignificante, que fiqlH·j 
presa ao "Que é que adianta fazer alguma coisa?" Uma gota 
d'água numa peneira. Não era exagero. Na realidade, quando 
o governo apareceu para distribuir alguns milhões de dólare:,; 
entre os Navajos, isso deu 30 dólares por pessoa pessoas 
que precisavam de sapatos, cobertores e alimento, e 
ham dívidas com o comerciante. A alimentação era lamen
tável. Uma refeição era uma cuia de angu, onde era preciso 
catar os pequenos pedaços de carne, ainda presos aos ossos dc' 
cordeiro, depois de o resto ter sido comido. No frio e duro 
inverno dormiam em suas cabanas, com apenas uma pele de 
carneiro entre eles e o chão. Precisam não só enfrentar o in
verno, mas também a nós. Tínhamos reduzido seus carneiros 
para impedir excesso de animais nas pastagens e a neve 
zimara os que lhes tínhamos permitido conservar. Tínhamos 
imposto a eles um mundo absurdo, que para eles não tinha 
signiflcação. Quando um Navajo pegava uns cavalos em Wild 
Horse Mesa, o inspetor de marcas do governo negava-se a 
marcá-los, porque não tinham recibos. E, apesar disso, nunca 
perderam seu sentido de humor a respeito. Um Navajo, com 
um reconhecimento totalmente livre de malícia, disse: "Se 
pudéssemos governar o mundo do homem branco por três 
dias, que bagunça faríamos nele!" Sucessivos Comissários 
das Questões Indígenas, cada um com seus valores, impuse
ram aos N avajos estes valores. Durante a gestão de um co
missário, a educação era o mais importante. Durante outra, a 
saúde. Com um comissário, o mais importante era mandar as 
crianças para a escola fora da reserva. Com outro, o mais 
importante era manter as crianças na escola da reserva. Im
pingiram aos N avajos estes e tantos outros valores variáveis, 
que quando um de seus jovens voltou da escola de teologia e 
quis ajudá-los, lhe disseram: "É pena. Gostamos de você, e 
gostaríamos de fazer o que você diz, mas não temos mais 
lugar na cabeça." 

O que eu poderia fazer? Poderia ser humana. Real
mente humana. 

Como eu me sentiria se pessoas de outra cultura esti
vessem no poder e insistissem em que era preciso adotar suas 
lIlaneiras sem discutir, que tudo em que acreditei e pelo que 
vivi estava errado, e, depois, uma pessoa daquela raça me 
ouvisse e compreendesse o meu mundo e não interferisst' 
1H'le? 
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Eu podia ficar ao lado de um Navajo que não sabia 
inglês ao mesmo tempo em que eu não sabia Navajo, e parti
lhar com ele de seu mundo emocional. Quando fazia isto, tive 
o sentimento de uma força crescente em mim, e pareceu-me 
que também nele havia esse aumento. 

Podia demorar-me com uma mulher Navajo, cujo bebê 
fora ferido pela roda de uma carroça. Ela sentava no chão de 
terra da cabana com o bebê no colo. A coxa estava tão 
inchada que parecia ser de um porco, e não de um bebê. A 
ferida estava tão aberta que se podia ver por dentro da carne 
deformada. A criança sofria em silêncio. A mãe sofria em si
lêncio. Eu podia me unir a este sofrimento silencioso e parti
cipar dele, sem aconselhar - afinal, que conselho poderia 
dar? De certa forma, essa participação silenciosa diminui a 
dor. Parece improvável que um bebê pudesse tomar parte 
nisto e, todavia, quando estamos perturbados, isso não influi 
no bebê? Então, por que não haveria influência se a mãe e a 
visitante sentissem esse silêncio em si mesmas? 

"E. sei que estes momentos de relacionamento verda
deiro com estas pessoas reais foram a principal recom
pensa... " 

Quando eu estava no hospital, morrendo muito rapi
damente - a cada dia em mim sentia muito menos vida 
todos os meus triunfos e fracassos pareciam ter-se anulado. O 
bem e o mal pareciam idênticos. Anulavam-se mutuamente. 
O que ficava - tudo o que ficava - era a ressonância muda, 
um sentimento de amor universal, uma espécie de inteligên
cia cantante, também universal, onisciente e imperturbável. 
Era tudo o que ficava - e era tudo o que eu sempre desejara. 
Eu estava triste, com lágrimas nos olhos, por tudo aquilo que 
não vivi. 
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XII 

Se é uma questão que pode ser resolvida pela observação, 
faça você mesmo a observação, Aristóteles poderia ter 
evitado o erro de pensar que as mulheres têm menos 
dentes que os homens com o simples recurso de pedir 
à 	Sra, Aristóteles para ficar de boca aberta 
contasse, Não fez isso porque pensou que sabia, Pen
sar que se sabe, quando de fato não se é um erro 
fatal a que todos estamos propensos. 

No começo, meu espírito e meu corpo funcionavam fa
cilmente juntos, e eu não via diferença entre um e outro. Não 
pensava neles como "meus" - para serem usados por mim. 

Aos dois anos, havia coisas que eu sabia que não devia 
fazer: eu seria castigada (não gosto) se as fizesse. Mas não 
era castigada por fazer o que não me tinham dito para não 
fazer, pois "Como é que uma criança pode saber o que não 
deve fazer, a menos que lhe digam?" Eram fatos que eu co
nhecia, à maneira dos dois anos, embora a maneira como eu 
as expresso agora fosse então impossível para mim. 

Uma tarde, minha mãe adormeceu e fiquei explorando 
() ambiente. Era uma espécie de busca ou esquadrinhamento, 
até que alguma coisa me atraísse. Andava para o que me 
l:hamara e as coisas se combinavam comigo. Havia uma 
grande bola de barbante numa cadeira da sala de jantar. Da 
minha posição, próxima ao chão, a mesa da sala de jantar era 
formada por postes com um teto, no alto. Enrolei o cordão em 
Lorno do pilar e fui para o outro - pra trás e pra frente, em 
volta, em cruzamentos, enquanto eu engatinhava por toda a 
pnrte com a bola de barbante, sentindo-me a tecelã e o tecido. 

+ 	 I)p Unpopular Essays de Bertrand Russell. Simon and Schuster, Nova 
Vork: 1966, p. 103. 
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Eu estava feliz com os acontecimentos de que fazia parte, 
sem qualquer pensamento que me separasse, como alguém 
que fez alguma coisa. Minha concentração era total: não 
tinha pensamentos sobre as coisas. Todos os meus sentidos 
estavam vivos (alertas, funcionando, sentindo) no momento 
presente, e recebiam visões, odor, tato, som (pondo o bar
bante na boca, ou a língua na perna da mesa) e gosto. 

Outras vezes "pensei a respeito", mas eu ainda não es
tava presa ou confusa pela linguagem, e sabia que esses pen
samentos ocorriam em mim, não como alguma coisa que "eu" 
tivesse feito. Tudo o que recebei através de todos os meus 
sentidos movimentava-se em mim como um caleidoscópio, 

I, formando um desenho e, depois quando o desenho estava 
! 

completo desfazia-se e formava um novo arranjo - abando
nando algumas peças e introduzindo outras, que tinham sido 
deixadas de fora - e eu era a observadora interessada dos 
pensamentos que ocorriam em mim. Uma das boas ocasiões 
para isto era quando me punham na cama, só, isolada de 
todos - embora os sons dos outros da família, abafados pelas 
portas e pela distância, sem interferência, sem exigências, 
estivessem tranqüilizadoramente presentes. Eu ficava tran
qüila e boiava, impelida pela compreensão, até que en
golida confortavelmente pelo sono. 

Vinte anos depois, tudo isto ainda me acontecia facil
mente. Por mais que perdida em outros mundos, 
ainda podia encontrar o caminho de volta de mim mesma 
(aquele em que eu estava mais feliz, e era mais parecido co
migo) e para o mesmo tipo de concentração ou reflexão. 
Quando eu estava com vinte e um anos, lia um livro en
quanto fazia tricõ, ao mesmo tempo em que outro livro estava 
sendo lido para mim, recebendo os dois e ainda recebendo 
todas as visões, odores e sons do que houvesse ali o ar 
nevoento da noite, as gemendo na baía, a música da voz 
lendo as palavras para mim, as cores e formas dentro da sala 
iluminada - e muito consciente de mim, quanto ao que ocor
ria comigo, como o recebedor vivo, vital e integrador disso 
tudo - embora o que vim a conhecer como "eu" só era o inte
grador, porque tudo isto estava acontecendo comigo. Ao 
mesmo tempo, a reflexão continuava a formar desenhos, em 
permanente mudança, de tudo o que era recebido, e cada um 
deles parecia aprofundar a compreensão dos outros. 

Mas a pessoa que lia para mim fez objeções ao livro 
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que eu lia com os olhos. Disse que eu não poderia estar ou 
vindo o que ele estava lendo. Então parei. E o "eu" que paroll 
isso começou a parecer mais "eu". 

Durante muitos anos pareceu-me um desperdício 
tempo e vida fazer só uma coisa de cada vez. Quando, aOH I!) 

anos trabalhei para uma senhora da sociedade, lambia os 
selos e os colocava nos envelopes, enquanto ela me dava inH
truções. Ela disse que eu não estava prestando atenção ao 
que dizia. Como na escola. 

Com trinta e poucos anos eu perdera tanto o contato 
com isto, que quando minha filha de dez anos ficou brincando 
com a bola de gás enquanto eu falava com ela, perguntei 
(acusadoramente) se ouvira o que eu dissera. Ela parecia 

concentrada nos tapas que dava na bexiga. Ela disse 
que e - enquanto continuava a bater na bexiga - repe
tiu tudo o que eu dissera. Lembrei a minha experiência e tive 
vergonha de ter desconfiado. Pelo menos, eu poderia ter 
natural e ter perguntado sinceramente. 

O fato de a pessoa ouvir, ou não, enquanto bate numa 
bexiga, depende de como o faz, o que só pode ser conhecido no 
interior da pessoa, porque é onde e como acontece, Quando eu 
(!stava fazendo tricô, lendo e ouvindo a leitura, no fim corrigi 
naturalmente os erros de pronúncia do leitor. Ficou zangado, 
dizendo que eu não poderia estar ouvindo, receber o sentido 

que lia, se estivesse pensando em erros de pronúncia. Mas 
pu não estava pensando neles. Apenas ocorriam, como as ba
tidas do relógio. Ele tinha razão ao dizer que o fato de eu 
fazer isso o incomodava (um fato dele) e estava 
quando insistia que sabia o que estava acontecendo comigo. 
quando coisas como estas eram ditas com suficiente freqüên
('ia, eu ficava confusa a meu respeito. 

Para o meu eu atual parece extraordinário, e até ina
"I'editável, que eu pudesse ter feito todas estas coisas de uma 
VI'Z, quando era jovem, embora eu saiba que é verdade. Mas 
n'('(mtemente li diversas vezes, em livros de psicólogos e psi

a respeito de velhas mulheres na Inglaterra, sem 
IIIIHl educação especial e pouco dinheiro (prefiro estas pala
vras a "baixa posição socioeconômica") que ouvem rádio, eo:-;
Itlram e conversam ao mesmo tempo, sem perder o 
qualquer dessas coisas. Quem sabe o que mais não OeotT(' 
('0111 elas ao mesmo tempo? 
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Agora, para mim é muito difícil chegar à serenidade 
(em mim) onde todas as coisas acontecem. Não o consigo 
quando os que estão próximos não ficam quietos. Quieto para 
mim não quer dizer "sem fazer barulho" ou "sentado sossega
damente", mas com a tranqüilidade interior, de maneira que 
nada é forçado, exagerado ou cheio de intenção - a sereni
dade do canto dos pássaros ou das vozes dos coiotes que ouço, 
sem sentido de interrupção. Nada exigem de mim. Às vezes, 
posso estar assim com outras pessoas. Então nada exijo de 
mim. Apenas sou. Sinto o mesmo nas montanhas que são 
tranqüilas e nos oceanos que nunca o são. Cada um à sua 
maneira é. Isto se associa com alguma coisa em mim, traz à 
consciência uma profundidade de mim com que estive sem 
contato. Parece-me que, quando destruímos indiscriminada
mente o resto da natureza, como fizemos tantas vezes e ainda 
o fazemos progressivamente, perdemos o contato com alguma 
coisa em nós mesmos. Quando estou consciente de mim como 
parte da natureza - rochas, árvores, pássaros, terra, ar, 
coiotes, piolhos - sou mais humana e estou mais livre para a 
atividade humana. Estou libertada em mim. 

São o que são: sou o que sou. 
Então, a vida é fácil: fico à vontade, repousada de um 

modo vivamente ativo/passivo. Escrever sobre isso me 
lembra do seguinte: neste momento, meu velho corpo emper
rado está livre. Deixei que saísse de mim. Meu corpo 
movimenta-se com um sentimento de fluidez. Não existe dor. 
Tenho o sentimento de alegria que tive quando fui jovem. 
Estas são as razões para que eu deseje ser jovem novamente. 
Senão, prefiro estar onde estou, chegando ao outro lado da 
confusão e voltando de novo à tona. Mas não considero neces
sária a confusão, a não ser no contexto de nosso lugar e 
tempo - nossa ignorância. 

Quando eu era pequena as minhas explorações iam 
para fora e para dentro de mim, unidas pelo mesmo questio
namento. Depois, o meu questionamento voltou-se mais para 
fora, menos para o que ocorria em mim. Como o questiona
mento ocorria em minha cabeça, não observei que na maior 
parte dele eu ficava de fora: como na discussão já mencionada 
entre meu pai e meu tio Bob sobre dinheiro, que ocorria em 
minha cabeça mas nada tinha a ver comigo. 

Em parte, fiquei confusa pelo seguinte: quando eu me 
incluía, as pessoas requintadas me reprovavam. Numa dis-
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cussão de filosofia com um professor, eu lhe disse: "Você quer 
dizer que se eu fizer isto, então aquilo acontece?" Disse isto 
para tornar clara a minha compreensão do que ele dissera, 
para ver se eu entendera e, ao mesmo tempo, para verificar 
dentro de mim se aquilo estava de acordo comigo. 
Respondeu-me zangado, e com condescendência: "Você 
sempre transforma tudo em coisas pessoais!" "Você não con
segue discutir abstratamente". 

Isto me aconteceu muitas vezes. 
Como eu poderia aceitar ou rejeitar a abstração, se 

antes não a comprovei comigo mesma? 
Mas senti-me ignorante, tola e feminina. E também 

confusa. Pareceu-me que os professores falavam em algum 
lugar à sua frente, como os balões das histórias em quadri
nhos. Suas palavras pareciam irreais, desenraizadas, incoe
rentes com eles e, conseqüentemente, sem nada ter com 
quem quer que fosse. 

VAN DUSEN escreve a respeito: "Isto, para mim, é 
muito significativo. A conversa abstrata não só me parece 
"adiante do rosto", mas sequer desta sala ou deste mundo. 
Como boatos sobre alguma coisa real". 

Mas a única maneira de os professores me aceitarem, a 
ponto de me permitir falar com eles, era fazer as coisas à sua 
maneira. Grande parte do que li foi escrito também desta 
forma, estabelecendo em mim um hábito, embora grande 
parte daquilo me parecesse absurdo. Vi muitos universitários 
fole sentirem assim quanto ao que tinham que fazer e, no en
tunto, obrigavam-se a fazê-lo para conseguir a sua licença de 
tr'abalho, e saíam acreditando - e levando a sério - aquilo 
que inicialmente sabiam que era absurdo. Tagarelice e boa
tOH. É o que é. 

De uma maneira ou de outra, acho que esse tipo de 
(~OiHa ocorre para quase todos nós. Ficamos completamente 
('onfusos e deformados, e então dizemos que o ser humano é 
'"foIO. Parece-me que não sabemos e nunca poderemos saber o 
'lIW é o ser humano - no sentido de "poder ser". Exatamente 
('OIllO ocorre com uma criança, só podemos vê-la crescer, 
d"foIuobrando-se como uma flor, sem nunca saber o que virá a 
IWI'. "É este bebê em meus braços. Eu o amo. Estou cheia de 
(,lIl'iosidade a seu respeito." À medida que cresce, fico encan
I ",du de vê-lo crescer, sob alguns aspectos como todas as 
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crianças, e, em outros, só como ela mesma. Quando o meu 
primeiro filho era castigado, mesmo suavemente, por fazer 
alguma coisa que lhe tinham dito para não fazer, não repetia 
o comportamento. Quando meu segundo filho não seguiu o 
mesmo modelo, não o compreendi. Olhei para ele e pensei: 
"Ele é inteligente, e tem olhos honestos, vai se sair bem" e 
esperava pela ocasião em que tivesse o domínio de palavras, 
de forma que pudesse falar-me de si. Quando ele tinha quatro 
anos, mostrei-lhe sob que aspecto não o compreendia, e ele 
tainda sem conhecer a pontuação) respondeu: "Prefiro fazer o 
que quero e levar uma surra, a não fazê-lo". 

Observar, aguardar, tendo ao mesmo tempo prazer, 
com o que está acontecendo agora (esta criança) e com aquilo 
que viveu até agora, com o futuro sempre cheio de interroga
ções. Quando faço isto com ela, também o faço comigo e com 
todo o mundo humano - a espécie humana. É como ser no
vamente uma criança, com todo o futuro à minha frente, 
através do qual, por minha escolha, encontro o meu caminho. 
Agora escolho isto, - e amanhã? Como posso saber? É possí
vel que se apresente alguma coisa que ainda não vi ou não 
conheço. Ou pode ter ocorrido uma mudança. Durante trinta 
anos nada teria sido mais incrível para mim que dez anos 
depois eu estivesse fazendo um livro com um psicoterapeuta. 
Mas houve transformação em mim, em alguns psicoterapeu
tas e na psicoterapia. 

Quê outras mudanças podem ter ocorrido que não 
aprendi ainda, e que eu gostaria de encontrar depois de fazer 
este livro? Às vezes, penso e vejo algumas possibilidades. 
Ainda não sei o que me acontecerá a seguir. Ainda não che
gou a hora. Existe algo que ainda não terminei, e que quero 

. completar antes de prosseguir. Senti isso quando eu estava 
morrendo muito rapidamente, uns doze anos atrás. Ainda 
não chegara a hora. Mais tarde poderei explorar mais com
pletamente a morte. Enquanto vivo, é a vida que exploro. 
Estou também muito certa de que é também a melhor prepa
ração para morrer, quando chegar a hora. Passa-se facil
mente de uma para a outra, sem nos agarrarmos ao que de
vemos abandonar (para a própria felicidade e alívio dos ou
tros). Em toda a vida se dá o mesmo, preciso estar sempre 
pronta a receber as coisas e a desistir delas, de acordo com a 
hora. 

Estou chegando a uma compreensão de meu conheci-
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mento de que preciso viver com a vida, que é este o problema. 
Parece-me fútil estudar os problemas dos bebés, de crianças, 
do primogênito, do caçula, da criança do meio; os problemas 
do adolescente, da maturidade, do período da menopausa, da 
geriatria; dos pobres, dos ricos, da classe média, dos grupos 
minoritários e todos os outros problemas. Se todo esse tempo, 
energia, inteligência e dinheiro tivessem sido utilizados num 
estudo do problema do ser humano, todos os outros teriam 
sido resolvidos. Existe apenas um problema - um problema 
muito grande, mas um apenas. 

Quando perco o contato com a vida, e a vida e o que 
ocorre em mim, posso confiar em reconquistá-lo através de 
meus sonhos, que são bons conselheiros. 

Quando eu era pequena, meus sonhos, mesmo quando 
ficava terrivelmente assustada com eles, eram úteis. Quando 
agia de acordo com o que me diziam, não os tinha mais. 

Quando fui pela primeira vez à escola, as outras crian
ças me faziam cócegas. Cai no chão e me contorci de deses
pero. De noite, tive medo de ir dormir, pois temia o que tinha 
sonhado. Em meu sonho, eu estava deitada no chão duro, 
numa clareira (não havia calçadas na cidadezinha em que eu 
vivia) e fora da floresta que me cercava (havia bosques na 
cidadezinha) passavam velozmente, em fila indiana, uns seis 
anõezinhos feios (como me pareciam as crianças quando me 
faziam cócegas). Caminhavam diretamente para o meu corpo. 
Percebi com horror que se eu fizesse o mínimo de movimento 
possível seria descoberta e eles se apoderariam de mim, me 
torturariam e eu não seria capaz de derrubá-los. Por isso, fi
quei completamente parada - sem um tremor, como se esti
vesse morta. Mudaram então de rumo para se balançar ao 
meu redor, além de minha cabeça, e foram rapidamente para 
os bosques do outro lado. Quando o último desapareceu nos 
bosques eu estava salva. 

Não lembro de ter feito qualquer ligação consciente 
entre este sonho freqüente que era sempre exatamente o 
mesmo e as cócegas, mas aprendi que podia chegar a uma 
imobilidade interior absoluta em minha vida de vigília, 
quando alguém começava a me fazer cócegas. Então, não sen
tia nada quando me faziam "cócegas" e as crianças diziam: 
nÊ, você não tem graça!" e me deixavam. 

Durante muitos anos, em outras emergências, esta 
i mobilidade me foi útil. Quando o choque ameaçou 
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desorganizar-me, pude chegar a uma imobilidade interior 
imediata e fazer o que precisava ser feito. Mais tarde, perdi o 
contato com isso, principalmente através de meu forte e con
vincente marido, que insistia em que eu precisava pensar 
primeiro. Quando me habituei a fazer isso, a única maneira 
com que ainda podia deter o caos era me imobilizar, sem me 
desfazer, forçar~me a manter calmo o meu exterior, em vez de 
chegar a uma imobilidade que está em mim, como acho que 
deve estar em todos nós. Dentro desta imobilidade, não 
penso: os pensamentos me ocorrem se são necessários; senão 
atuo, sem pensar. Isto é muito melhor do que quando penso 
antes, 011 "tento planejar". 

Quando eu estava doente e não conseguia melhorar, e 
tinha gasto todo o meu dinheiro, falharam todos os meus es
forços para corrigir as duas condições e eu perdera a fé em 
mim mesma, cheguei de novo, de outra maneira, a esta imo
bilidade - acordada - e, desde então, ela nunca me abando
nou inteiramente. Desta vez, era uma imagem diferente, que 
eu vira descrita por alguém. Mas a imagem em si não tem 
importância, nem importa se concorda ou não com a de outra 
pessoa. Para mim, o importante está no que diz: a sabedoria 
interior mostrando-me uma coisa que, em meu pânico, eu es
quecera. 

Para mim, a confiança em meus sonhos é uma coisa 
bem nova. Meu condicionamento inicial dizia que os sonhos 
eram uma tolice, para divertir e ser ignorados. Meu condi
cionamento posterior dizia para desconfiar deles (e de mim 
mesma) e, então fiz o que uma jovem fez recentemente, ao me 
contar seus sonhos repetidos: "Existe um monte de esterco 
com uma jóia brilhante luzindo no alto. O sentimento é bom. 
O esterco não cheira, nem nada. Gosto dele. Sinto-me bem 
com ele... Suponho que "o que me diz é que não passo de um 
monte de merda". Com aquele sentimento bom? 

Na verdade, esta jovem ouviu dizer, em sua família 
convencional, e pelos seus amigos, que é uma pessoa horrível, 
por causa de coisas que fez. Fizeram com que se sentisse suja 
e sórdida ("fedorenta"). Sua opinião própria a seu respeito 
apresenta-se em seu sonho o que "devia" ser fedorento e 
horrível, para ela era agradável. 

A minha experiência de sonhos, depois que aprendi a 
observá-los e aceitá-los, é que são integralmente precisos e 
honestos, sem enganos, falando a única linguagem que co-
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nhecem. Para compreendê-los não preciso torcer o que dizem, 
mas aceitá-los, mergulhar neles e deixar que me falem. 

FRANK BARRON escreve sobre um sonho que teve: 

O sonho era de trevas quase totais. Gradativamente, na 
escuridão discerni figuras nebulosas, quase per
didas de tão nebulosas: primeiro uma ou duas, 
depois algumas mais, e então às dezenas, cente
nas, todas levemente corporificadas. Logo percebi 
que só as podia ver da cintura para cima, e que 
da cintura para baixo estavam presas a um loda
çal, um pântano gotejante, que gradativamente 
as sugava para baixo e para fora da vista. Então 
vi que cada uma das figuras se agarrava à vida 
desejada, mão esquerda e mão direita, às mãos de 
duas outras pessoas no lodaçal. De repente, o 
sonho transformou-se num pesadelo, pois num 
instante de reconhecimento e compreensão eu 
sabia que cada um no lodaçal pensava que com a 
mão direta agarrava a mão de alguém em terra 
firme, e com a esquerda, a de alguém que esti
vesse mais fundo no lodaçal, mas na realidade 
todos estavam igualmente atolados e cada um 
tinha a mesma ilusão. Reconheci então, uma após 
outra, as figuras tênues no sonho; aquelas figuras 
perdidas eram psicólogos e psiquiatras e, à luz do 
dia, ligavam-se uns aos outros do mesmo modo 
que em meu sonho.* 

A última sentença dá o conhecimento que Frank 
Barron teve do sonho. Depois, escreve: A situação na psico
terapia (mesmo num viveiro de auto-exame, com o auxílio de 
alguém mais, como naquela época era Berkeley, Califórnia) 
nunca foi tão ruim. Parece-me que o sonho foi mais certo 
untes de uma parte dele ter sido rejeitada. O que quer que eu 
acrescente ou retire do que é dado acrescentado ou reti 
rudo pelo que penso como "eu" - parece reduzir a certeza. 

.. 	 De Creatiuity and Psychological Health. de FRANK BARRON. Copyrighf. 
1963, New Jersey: D. Van Nostrand Company, Inc. Prlnceton, p. fi!) 
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Muitos psicólogos e psiquiatras apOIam-se pesadamente 
numa autoridade ou em outra, sem se valer de si, o que para 
mim é o próprio pântano. Em parte, isto pode decorrer da 
noção acadêmica de "dar crédito", que é uma servidão. Se 
estou sempre dando crédito a alguém, eu me prendo ao pen
samento da outra pessoa, e não tomo consciência de que toda 
a criação (inclusive a minha) é livre. Ao mesmo tempo, ao dar 
crédito a alguém, evito a responsabilidade. Qualquer crítica 
ou descrédito que possam surgir podem ser atribuídos ao 
outro. Isto é uma ilusão, pois na realidade o que faço com o 
pensamento de outro torna-se meu. Fica ou cai como meu, e é 
minha responsabilidade. O que cada um faz com o que quer 
que eu tenha escrito é dele, não meu, e é sua responsabili 
dade. Não podem empurrá-lo para mim. 

Quanto aos imensos desconhecimentos sobre as pes
soas, que parecem estar indicados no sonho de Frank Barron, 
acho que são reais. Às vezes desejo jogar fora este manuscrito 
por causa de tudo o que não conheço, e que os "especialistas" 
também não conhecem. Lembro de uma ocasião em que in

I,'I 	 sisti com CARL ROGERS para que tornasse os seus conheci
mentos acessíveis às pessoas em geral, e ele respondeu que 
não sentia que soubesse alguma coisa que fosse suficiente'!I 
mente provada para tanto. Disse-lhe que esta espera de com" 
provação é o que sempre adia indefinidamente as coisas; que 
nunca chegaremos a nada final, e parecia ser melhor tornar 
acessível a todos o que é ou parece ser conhecido, para que os 
usassem para solucionar as coÍsas por si mesmos, cada qual à 
sua manei~não como um "seguidor" que acredita na auto
ridade extenor. 

Numa carta, 	VAN DUSEN fala do sonho de Frank Bar
ron: "Comenta muito bem nosso conhecimento científico se
guro. Quanto mais eu o examino, mais duvidoso se torna. 
o pesquisador A acredita numa coisa, obtém resultados expe
rimentais positivos. B, um cético, não pode obter os mesmos 
resultados. Conclusão: o que encontramos no mundo apóia-se 
em nossas crenças. Como Wittgenstein.- Não é possível co
nhecer o mundo como ele é, a menos que se tome como 
mundo o nosso sistema de crenças". 

Werner Haisenberg escreve 
Temos de lembrar que o que observamos não é a natu-

DE PESSOA PARA PESSOA - 240 

reza em si, mas a natureza exposta a nosso método (h
indagação.* 

É uma afirmação profunda e, para alguns, difícil de 
apreender. Em outro nível, sem dizer a mesma coisa, mas 
levando a ela, ouvi falar recentemente de algumas pesquisas 
que, para os cientistas que as estudaram, tinham um plano 
experimental aparentemente sem falhas. Era um teste de 
Percepção Extra-Sensorial, com cartas, do tipo Rhine. As 
pessoas testadas eram separadas em "carneiros" e "bodes". 
Os que acreditavam em Percepção Extra-Sensorial tinham 
um resultado mais alto que o casual. Os que não acreditavam 
na Percepção Extra-Sensorial tinham um resultado inferior 
ao casual. 

Por que eu deveria acreditar em alguma coisa? 
Por que eu deveria acreditar em alguma coisa? 
É preciso acreditar, ou trata-se apenas de um velho 

conceito que nos tem posto em dificuldades, através da histó
ria e em nossas vidas pessoais atuais? 

Parece provável que eu vá logo ao Novo México para 
procurar um lugar que seja bom para o desenvolvimento das 
·pessoas. Sinto-me atraída por isto, e agora parece uma boa 
ocasião para fazê-lo. Sinto que é "certo" (bem), embora o inte
lecto não possa ver um sentido nisso. Há alguns dias, pensei: 
"Na verdade, não acredito que vá encontrá-lo". Isso fez com 
que parecesse sem sentido partir. Então organizo o meu inte
rior e chego a outro pensamento. "Também não acredito que 
não vá encontrá-lo". Por um momento, os dois juntos pare
ciam "errados" - deixar-me numa espécie de nada ou em 
parte alguma, e, naturalmente, supõe-se que esse seja um 
lugar muito ruim para estar. Mas então verifiquei que gosto 
dele, compreendi que é um lugar muito bom e confortável (e 
certo). Não creio nem descreio. Agora estou atraída pelo 
Novo México e vou verificar se o lugar que quero está lá. 

Este "lugar nenhum" ou "nada" (descrença) não é de 
todo horrível. De uma maneira suave mas feliz, ele me entu
siasma. Tudo está aberto. Estou curiosa. Com isto, existe 
abertura a tudo mais que venha, e possa levar à mesma dire-

I De and WERNER & Bros., Nova 
1959, p. 58. 
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ção, ao que quero. O que quero é conhecido por mim de ma
neira clara, embora em grande parte não especificada: não 
posso comunicá-lo a outra pessoa, exatamente como não 
posso comunicar a outra pessoa qualquer outro impulso cria
dor, até que tenha acontecido - um livro, uma peça, um 
quadro. Antes de existir, tenho de inventar alguma coisa com 
o meu intelecto (a fim de obter subsídios ou outros arrimos) 
que não podem ser o que acontecerá, porque isso sempre está 
além de meu conhecimento ou da minha imaginação. Dá-se o 
mesmo com um negócio quando é realizado de maneira cria
tiva, pois o criativo não é o quê é feito, mas como ê feito 
exatamente como é em minha vida. Para "viver com a vida", 
preciso viver de maneira criadora. Todas as outras "maneiras 
de viver" são, de fato, a mesma maneira, embora pareçam 
muito diferentes. Isso também é verdade da maneira cria
dora. É isto que torna tão fácil para mim hesitar e ficar con
fusa. As mesmas palavras referem-se a estas diferentes for
mas de vivência, segundo o como em mim. É o como em mim 
que preciso observar. 

Para mim, está muito claro o meu rumo interior neste 
momento. É quando este rumo interior está mais claro que 
sou menos capaz de explicar minhas ações a alguém - a 
menos que estejam próximas de seu rumo interior; então 
compreendemos um ao outro e nada precisa ser explicado. 

Em primeiro lugar, preciso reunir-me a mim. Depois, 
embora o meu progl"esso exterior possa parecer extravagante 
e incompreensível para os outros, é de fato firme para mim. 
Sem esta centralização antes, o "mesmo" tipo de perambula
ção (como é vista por outros) não é o mesmo. O ímpeto não 
vem do mesmo lugar. 

Quando tenho a abertura que acompanha o rumo inte
rior, os choques ou obstáculos que podem aparecer no ca
minho não são coisas para ser empurradas para o lado ou 
atravessadas - ou com direito para me bloquear - mas são 
coisas pelas quais sou guiada. Quando a minha perspectiva é 
a de um rio que encontra o seu curso, chego ao meu mar, ou 
destino. A idéia "Novo México" não é tanto um plano, mas 
um lugar para começar, ou uma forma de começar o começo. 
Posso nem chegar lá, se aparecer alguma coisa no caminho. 
Não estou perdida; meu rumo interior, que só eu posso co
nhecer, está claro e forte, como quando eu era jovem e sai por 
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minha conta, deixando a família. Não conhecia alguém que 
tivesse feito o que fiz então, mas não foi por isso que o fiz. 
Surgiu de minha vida, de minha vivência, e foi também 
muito agradável para outros, embora não fosse por isso que 
eu fiz. Não foi agradável para meus pais porque achavam que 
eu "devia" fazer outra coisa, mas, de fato, com o passar do 
tempo, foi bom também para eles. Nunca me arrependi, 
sempre o considerei como um período rico, cheio, livre e 
muito responsável de minha vida. 

Mais tarde, fiquei confusa, e pergunteí porque a vida, 
que tinha sido fácil, se tornara tão difícil e cansativa, e tive o 
sentimento de estar presa, detida ou amarrada - ou opres
siva. 

Parece-me que esta maneira de viver é também a ma
neira de procurar e a maneira científica, quando é verdadei
ramente exploradora e verdadeiramente científica, e a ma
neira de aprender (educação) e é esta também a maneira dos 
bebés antes de saberem alguma coisa, a não ser aquilo que 
nasceram. "Um adulto é uma criança deteriorada." (MAX 
WERTHEIMER). 

Se o artigo seguinte for lido sem crença, seja de crença 
que é acreditar ou a crença que é a descrença, então acho que 
pode ocorrer alguma coisa em cada leitor, embora não venha 
a ser a mesma para duas pessoas. Quando o meu interesse 
está no que cada pessoa extrai disto ou de qualquer outra 
viagem feita por si mesma, não fico intimidada por não ter 
extraído disso o que extrai, não tento forçá-la a ver o meu 
ponto de vista, mas fico encantada pelas diferenças vistas na 
mesma cena, ao ser percebida em diferentes janelas. Ao 
mesmo tempo, é nitidamente a mesma cena, e eu - e eles 
não nos sentimos isolados e sós. 
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A Profundidade Natural no Homem 

WILSON VAN 

Uma das hipóteses teóricas mais importantes da terapia centrali
zada no cliente é que, durante a terapia, o conceito do eu 
é revisto a fim de assimilar vivências básicas, antes recu
sadas à consciência como ameaçadoras 

ROGERS E DYMONO(1) 

Introdução 

Durante muito tempo pareceu-me que na vivência do 
homem existe uma profundidade natural, pouco conhecida 
pelo homem social exterior. Divagarei sobre esta profundi
dade para mostrar, alguns de seus aspectos peculiares, lin
guagem e perspectiva no mundo exterior. A terapia centrali
zada no cliente é um meio de permitir o aparecimento de al
guns dos sentidos pessoais desta profundidade. 

Vou estabelecer o contexto desta divagação. Parece-me 
que CARL ROGERS penetrou a casa do homem pela porta da 
ciência, mas foi diretamente para o idiográfico, a vivência 
única e a descrição do universo de uma pessoa. Tomo a 
mesma direçáo, mas entro pela porta do fundo da fenomeno
logia. Espero que aqueles que observam alguma coisa dos es
tranhos contornos no homem avaliem a adequação do método 
centralizado no cliente, que encoraja à luz do dia o apareci
mento da singularidade de uma pessoa, como tal, freqüen
temente pela primeira vez. 

Quando digo que CARL ROGERS entrou pela porta da 
('iúncÍa, quero dizer que trouxe consigo o respeito pelo que 
pode ser medido e publicamente validado pelos métodos de 
comunicação da ciência. Um exemplo é o livro de ROGERS e 
I)YMOND(1) sobre a comprovação do método centralizado no 
d jpnte. Mas ainda aqui escolheu um dos recursos estatísticos 
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mais idiográficos, a escolha Q. Ele e seus colaboradores apre
sentaram numerosas correlações saudáveis em contraste com 
dados patológicos (para cientistas) de sentidos pessoais no 
panorama variado dos mundos pessoais. 

Em meus encontros pessoais com CARL ROGERS e em 
suas sessões filmadas de psicoterapia, ficou patente que aí 
está um homem que entra fácil e naturalmente no mundo 
das outras pessoas, e gosta de sua companhia, de seus diver
sos mundos pessoais. De repente, o cliente não está isolado 
em sua singularidade, mas encontra um companheiro com
preensivo em CARL ROGERS. Parece que muitos dos terapeu
tas não-diretivos ou centralizados no cliente copiaram apenas 
a concha exterior da obra de ROGERS. Como um exemplo, dois 
terapeutas não-diretivos, com uma pseudoformação, vieram 
jantar com minha mulher e comigo. Praticaram com ela a 
sua arte sutil de refletir tudo de volta. Ela ficou zangada, 
porque era um jogo artificial, com o qual ficavam livres até 
de nos encontrar. É extraordinário que a tentativa de imitar 
um homem que entra facilmente no mundo de outros pudesse 
ter um resultado tão oposto. Em termos religiosos, isto é co
nhecido como agir pela lei e não pelo espírito. 

Na psicologia e nas ciências afins, existe uma cres
cente confluência de pessoas que se dirigem para o huma
nismo, embora respeitando a ciência. ROGERS é um exemplo 
disso, e o mesmo ocorre com o grupo de existencialistas mal 
integrados e um tanto diversificados, e os verdadeiros adle
rianos. Admito e espero que a confluência seja denominada 
humanismo. A confluência pode ser tão grande quanto as 
humanidades. A ciência e o humanismo têm objetivos dife
rentes, embora possam ser irmãos produtivos. O humanismo 
pode dar as questões básicas e as especulações básicas do 
homem, reunidas a dados brutos de vivência humana - des
crições fenomenológicas. A ciência da psicologia pode ser con
sideravelmente enriquecida por estes dados; todavia, o obje
tivo da ciência está no comunal, comum, com validade con
sensual o que é geral ou obedece a leis, e pode ser medido e 
apresentado coerentemente por métodos a respeito dos quais 
existe um acordo público. Do lado negativo, a ciência pode 
ver o humanismo como vago quanto ao método, incoerente e 
inseguro nos resultados. De outro lado, o humanismo pode 
ver na ciência um grande monstro, que devora protocolos 
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de testes de 1000 pessoas para vomitar uma ou duas genera
lidades. A ciência digere o único e o transforma no geral
mente válido. O humanismo pode ganhar com os métodos 
científicos que aumentariam a validade e a precisão da ob
servação, enquanto a ciência pode obter do humanismo a ri
queza variada, provocante e cheia de interrogações da expe
riência individual. Seriam dois lados da mesma moeda. 

Entre as duas, existem variantes. A perspectiva da 
história de caso, principalmente quando traduzida numa 
Forma Padronizada de História, produz mundos humanos 
parcialmente digeridos. ("Este é um homem branco, protes
tante, 32 anos de idade, que cursou o ginásio".) Está entre o 
único e o comum. As escolas de psicologia são variantes se
cretárias. Traduzem o mundo único de um indivíduo numa 
perspectiva convencionada. Por exemplo, os freudianos clás
sicos descobririam sexo e agressão em qualquer pessoa, e ex
plicariam o comportamento atual pelo desenvolvimento psi
cossexual. Como as igrejas, estas seitas se comunicam bem 
com os irmãos, mas olham desconfiado delas para os de ou
tras crenças. A divisão por escolas na psicologia é muito co
mum, e a qualquer pessoa que esteja ligada a grupos religio
sos, parece um fenômeno notavelmente semelhante. Para 
mim, parece-me que as ~scolas estão dizendo em grande 
parte as mesmas coisas, em linguagens diferentes e a partir 
de diferentes pontos de vista - uma espécie de Babel mo
derna. Existem tabus entre o campo científico e o humanís
tico. Para o humanista, é uma séria transgressão procurar 
qualquer relação científica em suas observações ou opiniões 
sobre o homem. Isto pode levar a formas civilizadas e moder
nas de jogo. É uma transgressão menor de tabu para o cien
tista procurar ser um humanista. Nessa direção são comuns 
as invasões. 

Antes do trabalho da psicologia científica, é preciso 
encontrar a experiência humana com que a ciência vai lidar. 
Isto corresponde aos geólogos que pegam pedras e aos paleon
tólogos que procuram ossos. Geralmente, a experiência hu
mana é contornada ou comprimida- numa forma de processa
mento de dados, ao obter as respostas das pessoas a um pro
tocolo (isto é, "respostas a estas perguntas são uma medida 
de introversão.") O protocolo pode exigir respostas a uma 
série fixa de luzes ou outro equipamento. A pessoa é tradu-
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zida num protocolo fixo predeterminado, que então é proces
sado para chegar a algumas afirmações gerais sobre as pes
soas. O protocolo é construído para observar determinados 
aspectos, embora muitos protocolos nem isto façam precisa ou 
validamente. 

A vida do indivíduo, através do tempo, e diferente em 
diferentes circunstâncias, é o protocolo original completo. Sob 
esta forma, dificilmente pode ser lido, e muito menos ser pro
cessado estatisticamente. Além disso, é um protocolo com sua 
linguagem única, com uma perspectiva 1nica. É importante 
reconhecer de início que a fenomenologia de uma vida indi
vidual não é científica, e somente com algum trabalho pnde 
ser processada sob uma forma científica. Compreendo uma 
vida humana como pré-científica, embora possa fornecer 
dados para a ciência, tal como as pedras para um geólogo. 
Comecei certa vez a descrever o mundo de um esquizofrê
nico(2). Grande parte de minha descrição consistia de cita
ções do homem, pois em alguns momentos lúcidos captava 
melhor que qualquer um o que acontecia com ele. Evitei de
liberadamente as categorias da história comum de caso. O 
que era importante para ele, entrou na história. Por exemplo, 
para ele era importante o sentido das coisas em seus bolsos. 
Para verificar a validade da descrição de seu mundo, eu só 
podia perguntar ao próprio sujeito desse mundo esquizofrê
nico. Achou-a correta, embora seu mundo fosse um mundo 
aos pedaços e a minha descrição fosse coerente. Faltava-lhe a 
continuidade de sentido que tomamos como natural. Havia 
lugares fatais de perdição, em que ele não tinha certeza de 
quem era, onde estava ou o que tudo significava. Para des
crever mais corretamente o seu mundo, eu teria de empregar 
uma forma poética de linguagem com horríveis lacunas 
mais ou menos ao modo do Ulisses, de JOYCE. Na ciência, a 
validade é aquilo com que habitualmente se concorda. No 
humanismo, a validade é, finalmente, o próprio sujeito. A 
ciência encontra o comum na variação. A fenomenologia en
contra a variedade no comum. 

CARL ROGERS combina os dois espíritos mas, por natu
reza, está mais próximo do humanismo. Em seu trabalho com 
indivíduos, aproxima-se mais de um fenomenologista que 
pode entrar no mundo singular da outra pessoa e dele parti
cipar. Suas "leis" são afirmações de aspectos importantes das 
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vidas das pessoas. Alguns cientistas criticam tais afirmaçúl's 
porque é difícil medi-las, processá-las e comprová-las. Mas sp 

O empreendimento do humanismo faz direito o seu traba 
pode aumentar e enriquecer os dados com que a ciência tra
balha. Idealmente, enriqueceria os próprios métodos científi
cos que, afinal, mudam com o tempo. 

Uma Aventura de Interiorização 

Estabeleci para mim a tarefa de descrever a natureza 
interior do homem. Na verdade, eu me descrevo, mas com a 
expectativa de que isso tenha alguma generalidade para o 
mundo dos outros. Uma descrição adequada do assunto exige 
certa penetração na disposição pessoal, em vez da simulação 
de ser um cientista objetivo e imparcial. Se eu ficasse impar
cial, eu seria semelhante a um pastor fundamentalista que 
tenta apreender a profundidade de uma celebração tribal 
africana em termos fundamentalistas. Veremos que até a 
linguagem e perspectiva do mais Íntimo é muito diferente 
nossa maneira habitual de pensar. Eu não contestaria quem 
afirmasse que a linguagem do romancista, do poeta ou do 
músico se aproxima mais da qualidade da vivência humana 
que a linguagem dos psicólogos. 

Um mapa grosseiro do território pode ajudar a esclare
cer isso. É possível distinguir o que é mais exterior no 
homem como aquilo que é mais ou menos percebido por ele, e 
está disponível para ele, a partir de um Íntimo que se estende 
disto a aspectos de si muito diferentes de seu eu público. 
Cada um destes campos pode ser grosseiramente ordenado. O 
exterior real é o mundo com que mais ou menos concordamos, 
e supomos que existe apesar de nós. É possível vivenciar as 
árvores, o céu, as pessoas e todos os "outros", como se fossem 
um mundo superordenado para nós. Existe. Menos exterio
res são as percepções relativas ao percebe dor. Por exemplo, vejo 
esta sala, o meu escritório, como relativos a mim. Um escri
tório vazio, divorciado de minha presença e uso, seria outra 
coisa, estranho à contemplação. Aproximadamente neste 
nível poderia ser incluída a reação de uma pessoa a outra, em 
que existe consciência das duas como presentes, - por ex., 
"Suas palavras me surpreendem." No limite interno do extl'
rior, eu incluiria sensações do corpo. Podem ser como uma 
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coisa possuída e usada. Por exemplo, observo um pequeno en
rijecimento aqui e ali, e preciso mudar de posição. É quase 
como se eu tolera~,se o meu corpo como um outro necessário. 
Nesta região exterior eu também incluiria estados de espírito 
em que penso no que dizer aos outros, por assim dizer _ 
ajustamentos de minha máscara. 

O eu interno (ou, para aceitar a expressão francesa, 
"l'autre moi", o outro eu) começa neste limite e se estende a 
aspectos desorientadores e mesmo desconhecidos de mim. 
Próximo ao limite do exterior, o outro eu inclui associações 
espontãneas de pensamento que surgem inesperadamente 
quando dentro de um contexto social ou sozinhos. Dentro 
disso estão sensações sentidas vagamente, sentimentos, 
gens de uma aparentemente confusa. Existem esta
dos em que é possível despertar a vida interior para que se 
apresente sozinha. Existem, numa ordem grosseira e na dire
ção do interior, fantasias-impulsivas, percepção interior 
auto-hipnótica, o estado hipnagógico (o território próximo ao 
sono ou ao relaxamento) e o sonho enquanto se dorme. Exis
tem também os estados anormais, como as alucinações, per
cepções alteradas do corpo e do mundo exterior, visões, etc. 

Todo este eu interior, este território interior, está mar
cado por uma diferença inconfundível com relação ao eu ex
terior. A vida do interior surge espontaneamente, apresen
tando voltas e inversões surpreendentes. O eu exterior é 
orientado por circunstâncias ou o que procurei fazer e pensar. 
O limite do interior é atingido quando surgem pensamentos, 
imagens ou sentimentos espontâneos, talvez ligados à situa
ção exterior imediata, mas ainda assim de uma autonomia 
surpreendente em sua natureza. A surpresa pode ser pe
quena, quando se pode ver o laço associativo. Ou pode ser 
como um sonho, quando a mensagem do interior não é real
mente compreensível. Para o eu exterior consciente, o inte
rior, ou "l'autre moi" é marcada por este caráter inexplicável 
e espontâneo. Existem belas imagens na literatura em que 
são retratadas as relações entre o interior e o exterior. Por 
exemplo, na Bíblia existem referências à relação entre o 
servo e o senhor da casa. Pode ser uma surpresa para o ego, 
mas, nesta imagem, o ego é o servo e o interior o senhor. O 
senhor oferece e o servo arranja-se com aquilo que lhe é ofe
recido, isto é, as fontes interiores oferecem recursos e o exte-
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rior é julgado pelo que é feito com eles. Algumas pessoas 
criadoras fazem um bom uso do interior, e são julgadas fa vo
ravelmente por si mesmas e pelo mundo. 

Ao entrar no mundo interior, é adequado que a lin
guagem usada se alargue em imagens e num estilo literário 
mais livre. Para o ego exterior científico, pode ser adequado 
dizer: "Percebo uma afeição que se tornou insípida". Mas 
dizer "Tudo ficou insípido e sem sentido para mim, como se o 
mundo fosse um cemitério abandonado" aproxima-se mais de 
uma representação correta do interior. Como se verá, o inte

pensa através de imagens. No íntimo, sentimentos, 
gens, pensamentos são um só um processso vivo e variado. 
Eis um exemplo que ilustra o tema central do interior. 

Compreendo (no sentido de conceber, que é uma fraca 
percepçãoD uma imagem, como uma área de luz ao redor de 
uma área de escuridão com a forma de um olho. Esta é 
rior e não fabricada, porque surge por si. Seu sentido ou uti
lização ainda não estão evidentes. Se esqueço a imagem, seu 
emprego pode ficar permanentemente perdido. Na medida 
em que invisto na imagem, posso sentir gradativamente o seu 
sentido. Ela vem lentamente. Alguma coisa assim como a 
visão no escurso, mas não a compreendo. O eu pode reagir e 
rejeitar a idéia como ilógica. A escuridão não pode ver - é 
uma imaginação tola. Mas no mundo interior, as imagens 
conceituais crescem lentamente, como uma semente, de 
quase nada a formas cada vez mais diferenciadas. Vejamos. 

N a imagem acima o olho é um ponto negro rodeado de 
luz. É visto como alguma coisa que contrasta com a luz. É 
visto. As associações recorrem a uma variedade de cenas, 
como uma pessoa que parece estúpida à luz da sabedoria de 
outras. Mas é mais que isso. A ignorância tem por si um sen
tido fundamental, em contraste com o que não é. De repente, 
o olho preto contém luz. Isto reflete a ignorância consciente 
de si mesma. Tenho um estranho sentimento da sabedoria da 
ignorância, e o olho pisca para mim. Então, de minha igno
rância vejo que sou a ignorância consciente de si mesma, cer
cada de luz, paradoxalmente iluminada, ao mesmo tempo que 
consciente de minha escuridão. Agora a imagem não é ima
ginação tola. Posso vê-la como uma representação correta cip 
meu estado naquele momento. Posso ver que nào com
preendo. 
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De maneira semelhante, posso girar por meus senti
mentos. De novo a linguagem é de imagens. A partir da 
perspecti va desta disposição, a maneira científica de apresen
tar questões humanas assemelha-se às vigas nuas de uma 
casa obrigada a crescer verticalmente, em espaços uniformes, 
erguida na medida exata, sob comando. A minha disposição 
corre como a água pelo chão, pelo solo negro, rastejando ao 
redor das rochas e no fundo de lugares ocultos, vagueando 
sem fim para o mar, como se estivesse possessa. Se o espírito 
interior vagueia assim, porque imitá-lo numa imagem dura, 
pálida e refletida? 

Os meus sentimentos se detêm como a água que se 
acumula lentamente, e se espalha num lugar mais baixo do 
chão. Torna-se sufocantemente quente e febril, mas qual é a 
minha preocupação? Uma preocupação cálida e cega ainda 
incapaz de se reconhecer - temendo que acabe num vazio 
inútil, como a água que nada pode trazer à fruição. Nos dedos 
negros do eu está a preocupação obscura, sua própria criação 
da pressão. O sentimento muda como se tivesse sido certo 
designá-lo, permitindo que fosse fiel a si mesmo. 

Aí se manifestam fragmentos de imágens. Respeite
mos também estas, e vejamos aonde levam. Vejo um queima
dor de incenso numa igreja (lágrimas ao dizer seu nome), de 
um velho metal trabalhado a mão, um odor delicado de ma
deira que enche o espaço com a sua presença. Existem frag
mentos de hebraico no pergaminho. O sentido de madeira 
amorosamente esculpida e de imagens impassíveis voltando
se para mÍm. O sentido de imobilidade, eternidade; o sentido 
do santo e do sagrado. Agora a caneta pára, pois nesta paz 
não existem dúvidas e nada a ser feito. É o seu próprio feito. 

Dando uns passos para trás e avaliando como ego, eu 
diria que penetrei em meus sentimentos, inicialmente 
achando-os casuais e incertos; depois, centralizam gradati
vamente o interesse e cheguem finalmente a um estado pací
fico, que é conhecido e bem aceito. 

As camadas do eu não estão sempre na mesma seqüên
cia? De início, projeta-se a consciência do ego rigidamente 
construída, que obedece à vontade dos costumes mundanos 
sorrindo para agradar os fregueses. Atrás disso está o espí
rito nômade e caprichoso, que fica à vontade em sentimentos 
obscuros e insinuações. Depois de entrar nesta passagem es-
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cura e incerta, num momento se projetam imagens, recorda
ções e grupos de possibilidades. Se a consciência do ego que 
sorri aos consumidores e obedece os costumes sou eu, enÜlo 
em alguma parte além dos sentimentos surge "l'autre moi" 

o outro eu em terra estranha, de mercados e lugares exóti
cos, onde se intuem línguas estrangeiras e nada é estranho. 
Como um intermediário, o sentimento fica entre mim e o 
outro mim. É a indicação do eu mais profundo. Dificilmente 
posso dizer que meus sentimentos não são o eu, e no entanto 
significam tão pouco de meu modelo direto e seguem táo 
pouco os meus costumes, que não posso pretender ser seu se
nhor, mas sim seu escravo. São os intermediários, o mediador 
entre mim e o outro mim. 

A idéia do "l'autre moi", o outro eu, concede direitos 
lotais e até individualidade ao interior. O outro eu é o que 
outros denominaram inconsciente. Deve ter sido a consciên
cia do ego que denominou a outra região (in - consciente 
como não-igual a ela. Deste preconceito resultou o culto pro
fissional desfazer o inconsciente que poderia chegar à res
peitável condição de ego. A consciência não poderia deixar de 
ser o guardião e sentir-se mais satisfeita em sua casa? Não 
poderia ocorrer que o interior fosse o verdadeiro e melhor se
nhor? 

Durante alguns anos examinei o que acontece no es
tado hipnagógico - o estado entre a vigília e o sono. É um 
laboratório psicológico pessoal, que pode ser experimentado 
infindavelmente, sem verbas ou aprovação. As experiências 
Ileste estado fizeram mais que qualquer outra coisa para re
forçar a minha convicção de que o mundo interior difere de 
lIlaneira decisiva de nossa consciência habitual. Eu sugeriria 
IIIH' todos os interessados explorassem essa região. Aparen
Il'mente, as pessoas variam em seu poder, até para observar 
IIS experiências hipnagógicas. A região limita-se com o sono; 
IlIII iLos deslizam para um sonho e adormecem antes de obser
var qualquer transição. Há necessidade de alguma concen
'raçüo para pairar próximo ao sono, sem cair neste. Com um 
I'xame cuidadoso, logo se evidencia que é preciso atingir um 
I'qllilíbrio delicado entre a consciência do ego e o apareci
IIl1'nto autónomo do "l'autre moi". É fácil tentar provocar 
IlIlagens ou tentar pensar nisso e, assim, bloquear o apareci-
1II1'Ilto de "l'autre moi". É possível vaguear durante mesps 
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numa regiúo em que temores e preocupações enchem o espí
rito, e a cOllsciência do ego se aflige com seus problemas. É 
tarnbérn possível tranqüilizar ° espírito, fixando um pensa
mento ou sensação, até estar relati vamente calmo. Então, ao 

da margC'm do centro da consciência, aparecem ima
gl'ns espontáneas ou palavras. O aparecimento de palavras 
ou i magens em pri lugar reflete diferenças de persona
lidade (segundo Jung, tipo intuitivo versus tipo de sensação?). 
Estes fenômenos de margem frágil são uma penumbra ines
perada e delicada que envolve o centro consciente. Observe
Sl' que a comiciência do ego precisa ser tranqüilizada e sair do 
caminho para que apareça o hipnagógico. Os esforços de 
consciência para fazer aparecer as imagens facilmente as 

ueiam. A maior parte da experiência hipnagógica não é 
facilmente. É necessário um trabalho extraordiná

rio para armazená-la. De vez em quando, uma imagem ir
rompe claramente e pode ser lembrada. Muitas vezes as ex
periências hipnagógicas estão apenas fora do alcance do que 

ser lembrado. a menos que sejam registradas imediata
e essa ação tende a interr;)mper o estado. Às vezes, 

quando se acorda do sono, as experiências hipnagógícas são 
relativamente fortes e parecem sonho, desaparecendo à me
dida que se entra na vigília. ~~ possível prolongar este estado 
intermediário. É possível permitir que as experiências hip

se fortaleçam, e é possível lidar com ela sem 
bloqueá-las. Torna-se então possível lidar com quaisquer 
imagens ou vozes que apareçam. O meu consiste principal
mente de coisas ditas numa voz como a de meus pensamen
tos. Para muitas pessoas as imagens são mais comuns que 
vozes (3l. O que é dito ou imaginado sempre surge inespera
damente, e geralmente nem é imediatamente compreendido. 
Esta é uma diferença com relação à consciência do ego. 
Quando penso em alguma coisa, tenho alguma antecipação 
para o próximo pensamento, e este parece conhecido e com
preendido. O hipnagógico é inesperado, estranho, surpreen
dente, e sequer está em nossa perspectiva. As minhas pri
meiras experiências eram freqüêntemente de apenas uma pa

ou frases curtas, ditas num instante tempo. A minha 
reação era prender as palavras, tornando-me consciente de
mais e atrasando o reaparecimento do hipnagógico. Por 
exemplo, eu ouvia "escadas" ou "minha classe de artes libe-
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rais". Que eu sabia, Silberer(4) foi o primeiro a observar quP 
estes pensamentos são auto-simbólicos. Auto-simbólico 
refere-se ao processo mental pelo qual o espírito facilmente 
forma representações de seu estado. se examina o que es
tava na consciência no momento em que surgiu a imagem 
hipnagógica, seu sentido fíca mais claro. Por exemplo, eu 
centralizava a minha atenção no que significava subir em 
pensamentos, e aí apareceu a palavra "escada". Eu estava 
pensando sobre a riqueza de imagens, quando ouvi "minha 
classe de artes liberais." Pelo menos num nível, o hipnagó
gico parece formado por imagens espontâneas dos pensamen
tos ou estados mais íntimos no momento. Não é igual aos 
sonhos, pois meus sonhos são inteiramente em cenas, e não 
em palavras. 

SILBERER descreve três tipos de experiências hipnagó
gicas. 1) Material, um pensamento é representado por um 
quadro (ou, como acima, por palavras). 2) Fenômeno de es
forço funcional, isto é, o esforço para ficar acordado é repre
sentado por um quadro. 3) Somático, isto é, uma respiração 
profunda é vista como uma mesa que se levanta. Alguns 
exemplos esclarecerão isso. Quando eu devia me levantar, às 
vezes ouvia o despertador, embora este não tivesse tocado. 
Certa vez, ao acordar ouvi "Não pense que vou continuar". 
Considerei isto como indicação de que o processo interior ia 
ser interrompido. Certa vez, quando dormi mais do que preci
sava, ouvi "Bêbado, bêbado", o que captava o sentimento ti
tubeante que tenho quando durmo demais. Certa vez, en
quanto meditava, quase dormindo, ouvi: "Mandei para você a 
jaqueta gritante. Mandei pelo correio". A frase não tinha 
sentido para mim até ser estudada cuidadosamente. Naquela 
ocasião eu estava sofrendo muito desprezo público que pare
cia usar uma jaqueta gritante. O desprezo surgiu por causa 
da simples posse de uma planta que me tinha sido enviada 
pelo correio. Mas então, quem é o eu que alega ter feito isto? 
Uma vez, quando, neste estado, ouvia vozes casuais (e não 
lembradas) ouvi: "Pessoas afogadas no matagal." O "afoga
das" ajustava-se com eu mal ter apreendido o que foi dito e 
elas estavam invisíveis ou no matagal. Certa vez, concentrei 
a minha atenção numa dor de cabeça e ouvi: "Não-material, 
existe uma velha cadela ou bastardo e você não pode ver 
como é íntimo. Concentre-se na dor. É útil". Enquanto medi-
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t.ava sobre uma resposta a uma pergunta, apanhei "Não se 
perca por causa de tostões", que parecia dizer não se perca 
em aspectos secundários. 

Às vez~s, é possível dirigir o processo sem perturbá-lo 
demais. Certa vez, perguntei quem falava e ouvi "anúnci.o". 
Quando perguntei de novo, ouvi "Edward Connes", um nome 
que nada significa para mim. Este é um exemplo de outro 
processo que ocorre. Às vezes, tomo umas palavras estranhas, 
como "anzima", ou um nome como Jenkins. No momento em 
que a palavra se formou, posso ver que é uma representação 
exata de meus sentimentos naquele momento. Podemos estar 
atentos a palavras e sons que aparecem em torno de senti 
mentos, corno se tomassem a forma de sentimentos e os refle

na forma mais íntima. Talvez o estado hipnagógico, 
ou semelhante. pudesse permitir um estudo fundamental da 

da linguagem. 
experiências têm di versas características. Sur

gem sem previsão. Em geral, não são compreendidas imedia
tamente, exatamente como se de repente se visse uma ima
gem, ou se outra pessoa alguma Quase todas, 

se não todas, são simbólicas. todas, se não 

cem ser urna representação de pensamento ou de 

íntimos. Ocorrem numa de mundo sem tempo, que é 

agora sem passado ou futuro. Confinam com a memória e ge

ralmente exigem algum trabalho extraordinário para fixar

se na memória. O que é mais importante, sua perspectiva é a 
realidade íntima-subjetiva do indivíduo naquele momento. É 
como se em nosso âmago estivesse um processo que não pu
desse deixar de representar-se corretamente. Estou de acordo 
com CARL JUNG, quando diz que os sonhos (e agora o hipna
gógico) provêm do inconsciente objetivo objetivo no sentido 
de verídico e exato, indiferente a quaisquer equívocos que 
possamos ter de nós mesmos. Todavia "l'autre moi", embora 
possa ter muitas identidades como um mito que muda, não 
tem urna identidade pessoal corno eu tenho. 

Alguns se surpreenderão com as semelhanças entre 
esta região de experiência normal e as alucinaçôes de esqui
zofrênicos. Há semelhanças coerentes e diferenças. As aluci
nações apresentadas por paciente são muito mais enfáticas 
ou mais visíveis que a maioria das experiências hipnagógi
caso Uma frase dita no hipnagógico normal é tão débil quanto 
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uma noção sussurrada, enquanto quase todas as alucina(()('s 
auditivas esquizofrênicas são tão altas quanto uma voz 1:1
lada normal. Muitas vezes, as coisas vistas não se dist.ingw'm 
da realidade. Freqüentemente, as alucinações não têm uma 
identidade fixa ou uma identidade inconstante e fugidia, s('
melhante ao hipnagógico. As experiências normais são geral
mente momentâneas, enquanto as alucinações podt'1ll 
manter-se durante anos. Os dois parecem ser diferen
tes dos sonhos, isto é, uma pessoa atormentada por um con
junto de atormentadores alucinatórios geralmente no sonho 
não vê sinal deles. As alucinaçôes não são antecipadas, mui
tas vezes são simbólicas, vezes não são compreendidas 
e parecem ter a mesma perspectiva isto é, o Íntimo subjetivo 
da pessoa. Escolhi pacientes que podem distinguir entre si 
mesmos e as alucinações. Atinjo uma relação com o paciente (' 
com as figuras alucinadas. É então possível discutir direta
mente as alucinações, e o paciente revela sua resposta. Desta 
maneira, é possível fazer um exame psicológico das vozes e do 
cliente, como entidades separadas. Curiosamente, em testes 
psicológicos, as alucinações parecem ser mais doentias que o 
cliente! As alucinações de um paciente diziam que eram de 
Washington D.C. e lhe mostravam um sinal U.S. Através do 
paciente lhes perguntei se eram da cidade Washingtom, D.C., 
perto de Virgínia, ou da sede do governo do cliente. Afirma
ram que eram da última. Tenho muitas provas, longas de
mais para citar, de que as alucinações têm esta mesma pers
pectiva subjetiva interior. Freqüentemente o paciente é en
ganado por elas, porque parece que as alucinações se referem 
ao mundo real exterior, embora estejam falando do mundo 

da pessoa. alucinações deste homem sentiam 
que eram o seu governo. Comentaram, durante vários anos, 
como ele estava sob o seu poder. Portanto, são de seu Was
hington D.C. 

A minha é que as alucinações psicóticas e as 
experiências hipnagógicas estão relacionadas, mas não são 
idênticas. As alucinações são mais fortes, mais duráveis e 
têm uma organização mais coerente. Muitas vezes são mais 
estranhas, e também mais negativas. É possível que 
um processo diferenciado pela intuição mais pobre do pa
ciente, e pela maior luta contra "l'autre moi". Por exemplo, 
uma mulher ouvia altas vozes gritando com ela o dia inteiro. 
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e matou uma pessoa, quebrou janelas, etc. Nada aliviava as 
vozes, e então ajudei-a a enfrentá-las e a lidar com elas. 
Quando passou a aceitar o que sugeriam, elas silenciaram, 
tornaram-se menos negativas e finalmente mergulharam em 
seus pensamentos. Pareceria que a intensidade da maioria 
das alucinações esquizofrênicas, em contraste com a suave 
delicadeza das experiências hipnagógicas, é uma função da 
luta do paciente contra "1' autre moi". Tudo se passa como se 
as alucinações fossem criadas pela alienação rígida do pa
ciente com relação ao seu outro lado, tornando-o mais agres
sivo, violento e estranho em seus aspectos. Existem alucina
ções positivas e de apoio menos comuns, e que são também 
estranhas e arquetípicas por natureza. Um homem tinha 
uma ardosa alucinação feminina que era alegre, bem humo
rada e muito esperta em questões de símbolos antigos, em 
marcante contraste com o desinteresse do cliente e sua falta 
de capacidade em questões de símbolos. Na realidade, esta 
alucinação feminina foi a pessoa mais bem dotada e sensível 
que encontrei! As alucinações parecem inferiores ao paciente 
(mais mesquinhas, mais sexuadas, mais limitadas e ator
mentadoras) ou superiores, mas, de qualquer maneira, estra
nhas. Podem ser superiores ou inferiores porque são os aspec
tos rejeitados e não utilizados da pessoa. 

Um sonho é uma mensagem normal e comum de 
"1' autre moi", e com menor interferência da consciência em sua 
criação, que qualquer dos fenômenos (a não ser alucinações) 
referidos até aqui. Um exemplo lembrará o leitor de sua lin
guagem estranha e de sua estranha perspectiva. Ontem à 
noite, sonhei que via algo saindo de meu peito, acima do co
ração. Para meu horror, o objeto se mexia, fazendo-me sen
tir que havia um corpo estranho e vivo em mim. Puxei-o para 
fora, temendo que houvesse mais deles em mim. Parecia uma 
criatura antiga, de uma polegada, e, em sua forma, vagante 
semelhante a uma cobra. Tinha uma cauda palmada como o 
pé de um pato. Mexia-se e parecia muito antiga. 

A princípio, o sonho não queria dizer quase nada. 
Então me ocorreu: "De meu peito, da região do coração". As
sociei isso à redação deste capítulo. Tiro alguma coisa de 
dentro do coração. Está mais viva do que quero que esteja. 
Como a cobra, é bela (minha associação com a minha cobra 

a sua é uma criatura diferente), cadenciada, e todavia 
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mortal em suas possibilidades. O aspecto fatal deste artigo 
ainda não ficará evidente, mas liga-se ao campo limitado 
ego, de ser o servo de um senhor interior. O que arranco de 
mim é antigo, anterior ao homem. É compreensível que este 
mundo interior estivesse latente, antes do homem, e talvez 
fosse o primeiro mundo conhecido pelo homem. Agita-se e 
amedronta - este conhecimento antigo que arranco de meu 
peito; é amedrontador, pois ali existem mais coisas, e que 
ainda não encontrei e nem compreendi. O sonho reflete meus 
sentimentos hoje. Estava escrito numa linguagem antiga, 
que só agora começo a compreender. EMANUEL SWEDENBORG. 
em meados do século XVIII, denominou adequadamente esta 
linguagem de representações. Procede da região do espírito 
que representa infindavelmente. SWEDENBORG parece ter 
apresentado o estudo mais minucioso já tentado desta lin
guagem (5,6). Como se vê em seu Spiritual Diary, a maior 
parte de seu trabalho foi feita num estado semelhante ao 
hipnagógico. Afirma, apoiado em muitas provas, que esta 
linguagem interior de representações tem, como sua referên
cia, qualidades subjetivas interiores, e é a linguagem de 
grande parte da Bíblia. Seu material é tão amplo que os es
tudiosos passaram a vida para compreendê-lo totalm6nte. 
Sob este ângulo, muito do que, na Bíblia, parece obscuro e 
arcaico, ganha uma grande significação. 

Conseqüências de "I'autre 

Existem diferenças relativamente coerentes entre o 
que pode ser identificado como consciência do ego e "l'autre 
moi". O ego antecipa seus atos e parece que os escolhe. Pare
cem ter um sentido imediato para o ego. Ao contrário, 
"l'autre moi" parece sem antecipação e surpreeendente; a es
colha não é evidente. Para o ego é mais ou menos estranho. O 
que o ego faz tem um sentido imediato para ele. Os atos de 
"l'autre moi" parecem sem sentido ou dificilmente podem ser 
traduzidos num sentido prático. A maioria das pessoas no 
mundo abandona as mensagens de "l'autre moi" como inú
teis, sem importância (quantos estudam seus sonhos?), ou 
até irreais. O sentido para o ego refere-se a coisas do mundo 
ou refere-se a mim. O sentido de "l'autre moi" existe em si. O 
ego age numa paisagem temporal, com passado e futuro. Na 
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perspectiva de "l'autre moi" existe a intemporalidade. Tudo é 
agora. Agora é o alcance total das coisas. O ego tem uma 
única identidade. Eu sou o Zé da Silva. De "l'autre moi" 
pode-se dizer que não tem identidade ou tem todas as identi
dades. As duas coisas parecem idênticas. Embora invisível 
em si, pode representar-se em todas as coisas. O ego se vê 
como um agente num mundo real independente. "L'autre 
moi" é por si seu próprio mundo agente. Na perspectiva do 
"l'autre moi", todos os mundos são representação dele. O ego 
precisa procurar o que é verdade e comprová-lo cuidadosa
mente. "L'autre moi" representa a verdade, instantanea
mente, e sem esforço. Depois de trabalhar anos com os sonhos 
de pessoas, tenho muito mais respeito pela infalível precisão 
dos sonhos que pelo que as pessoas dizem a seu respeito. No 
conjunto, parece que "l'autre moi" é mais sensato que o ego. 
Existem dois aspectos do outro eu que dificilmente são com
preendidos na perspectiva limitada do ego. Para "l'autre 
moi", o mundo é representação de si mesmo. Nos sonhos, os 
amigos podem ser usados como exemplos de nossos traços. O 
mesmo ocorre com casas, gatos, etc. A partir da perspectiva 
interior, todas as coisas são exemplos de aspectos deste eu 
maior. Recebi muitos comentários humorísticos de "l'autre 
moi" quando acordei, quando o mundo era considerado como 
sua representação. Por exemplo, uma vez ouvi alguém dizer: 
"aqui está um mondo (problema no sentido Zen) para você". 
No instante seguinte, eu estava acordado e olhando para o 
problema, o próprio mundo. O mundo real é o problema não 
resolvido que me é apresentado. "L'autre moi" também em
prega o tempo como sua representação. Tudo se passa como 
se empregasse o tempo, como se usasse a seqüência de uma 
peça para ilustrar o caráter de uma pessoa. Seu objetivo pa
rece ser retratar sua natureza, com uma seqüência de tempo, 
como um recurso para fazer isto. Sua qualidade de transcen
dência de tempo parece permitir o aparecimento ocasional da 
pré-cognição. Tudo se passa como se, para ele, o passado, o 
presente e o futuro fossem um só. 

Tudo isto marca diferenças muito substanciais entre 
uma pessoa na superfície e uma pessoa em profundidade. 
Poder-se-Ía delinear um limite muito adequado entre essas 
regiões. O ego parece escolher seus pensamentos e atos. 
"L'autre moi" é dado. O ego compreende seu sentido, mas 
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'Tautre moi" fala uma linguagem simbólica e um tanto es
tranha. O limite é atravessado quando o ego forma uma fan
tasia apenas para verificar que a fantasia desenvolve mu
danças surpreendentes em sua própria vida, indicando além 
do pequeno alcance do ego. O esquizofrênico que se aproxi
mou deste limite do outro lado, freqüentemente tem dificul
dade de o estabelecer. Por exemplo, alguns que se recupera
ram de alucinações manifestas, que se apagaram em seus 
pensamentos ficam então em dúvida (e ficam às vezes tecni
camente delirantes) sobre quais os pensamentos que são seus 
e quais lhe foram dados por outras forças. Quanto mais exa
mino o processo hipnagógico, em que os pensamentos surgem 
de si mesmos, menos estou seguro de que exista um limite 
válido. Os pensamentos que passam por minha cabeça tam
bém parecem vir de parte alguma. Não posso apreender ou 
saber de fato como os meus pensamentos são pensados. É 
claro que os pensamentos provêm dos sentimentos e se tem 
pouco a fazer para modelar os sentimentos, que são o apoio 
original do pensamento e a chave de seu sentido e emprego. 
O sentimento parece ser a raiz de onde provém o pensa
mento. 

Quando examinado fenomenologicamente, não é difícil 
destruir a primazia deste agente independente, denominado 
ego, eu, identidade pessoal ou o que quer que seja. No mundo 
usual dos fatos não é surpreendente que as palavras possam 
apresentar-se indefinidamente, como prova de um eu agente 
que se torna conhecido desta maneira. Todavia, no cenário 
interior, o emprego do pensamento não é uma questão sim
ples. Ouço estas pelavras que surgem uma a uma, e ouço com 
menos segurança, as palavras seguintes, e tenho o pressen
timento mais despojado de dez ou mais palavras que se ante
cipam ao que está na consciência naquele momento. A partir 
da frase na consciência, é possível ir das palavras seguintes 
bem íntimas, para as que mal estão implícitas. Estou perdido 
num mar de outros pressentimentos de pensamentos, senti
mentos e imagens mais além. Se tomo como minha identi
dade esta flutuação nesta corrente média de consciência 
neste ponto, posso considerar como desconhecida e até terrÍ
vel a corrente do passado e ainda mais a corrente abaixo, do 
que ainda não houve. Mas por que uma corrente? Como com
ponho estes pensamentos? 
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No estado hipnagógico, é evidente que o pensamento 
pode surgir espontaneamente e sozinho. O círculo do pensa
mento torna-se ainda mais misterioso quando se tenta parar 
de pensar. Torna-se então evidente que os pensamentos que 
creditamos à nossa modelagem podem nos tiranizar e prosse
guir em seu trabalho. A tentativa de deter o pensamento 
desperta um mar de imagens e potencialidades no interior 
da pessoa. No melhor dos casos, é possível deter esta relação 

III de validade consensual e socialmente dirigida, e com isso 

li despojar os pontos fixos do pensamento. É possível olhar, sob 
, a máscara da comunicação socialmente sancionada, à origem 

do pensamento, e compreender sua natureza mais essencial 
e autónoma. Existem diferenças individuais até neste nível. 
Para alguns, o sentimento se torna imagem; para outros, se 
torna palavras; para outros, o interior é um drama sem ima
gens e sem palavras, conhecido antes da palavra ou da ima
gem. É um processo delicado, o espírito a se observar em 
ação. Se todo processo interno se diferencia em pensamento, e 
este pensamento é o ego, então o ego seria a concepção fixa de 
um processo em mudança. O ego seria um resultado de 
"l'autre moi". Acrescentem-se a isto a acumulação da memó
ria e a ligação a um corpo que muda lentamente, e temos o 
ego. Quanto mais se torna conhecido este apoio essencial do 
pensamento, menos ele se diferencia do eu agente - a não 
ser pelo fato de ser mais dotado e mais rico em concepção. O 
ego é como seu irmão mais pobre, desgarrado da família. A 
diferença real é que o interior é fundamentalmente de auto
representação, enquanto o pensamento normal está muito 
mais separado da ligação e da descrição, lidando com tudo, 
menos consigo mesmo. Não sei se o processo interior sempre 
se conhece como auto-representativo, e freqüentemente não 
reconhecemos que, nos vizinhos, criticamos nossos defeitos. 
Eles nos ferem nos vizinhos porque em nós mesmos estão 
próximos. Assim também, é pequena a diferença entre estas 
áreas. Em vez de reduzir as atividades interiores ao pequeno 
ego, eu preferiria ligar este último às atividades interiores 
mais ricas, mais livres, mais criadoras e muito precisas. 

O ego e "l'autre moi" podem ser vistos como um, ou 
divididos em dois. Freqüentemente o ego esquece as expres
sões selvagens de seu outro lado. Pior ainda, pode lutar contra 
elas. Toda psicopatologia parece ter esta natureza. O que não 
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é aceito como verdadeiramente nosso, volta para nos ator
mentar como um sintoma psíquico ou psicossomático. Torna
se um espinho do lado, um espinho que se torna espinhoso 
porque é rejeitado. A esquizofrenia é um exemplo da revolu
ção de "l'autre moi". Concentra força e desce no ego desafor

I tunado, lutando contra ele com alucinações e percepções er
radas, de maneira que o ego orgulhoso mal consegue encon
trar o mundo real. O esquizofrénico crónico é um quadro 
triste e cómico de um ego pequeno, afirmando a vitória, en
quanto pronuncia o tempo todo as palavras de "l'autre moi". 
Um esquizofrénico muito argutamente viu um animal gigan
tesco vestindo calças como um homem, tendo em seu longo 
queixo-focinho, um homenzinho que ele balançava sem pa
rar, sem cuspir o homem no mundo nem engoli-lo para a 
morte. Um monstro assim posso apreciar e respeitar. Era um 
quadro preciso do estado deste homem - uma vítima infeliz 
de um monstro. É o resultado final de uma longa estrada do 
pequeno ego, que não pode encontrar seu outro lado e nem 
aprender com ele. O servo que pensa ser senhor torna-se 
mais servil. O servo que partilha da riqueza de seu senhor, 
goza de paz. O ego é um pequeno segmento do eu, apenas, o 
eu dos lugares públicos num mundo que em sua maior parte 
é íntima. 

Se o ego e "l'autre moi" são vistos como um, amplia-se 
a concepção do eu. Apesar do treino extensivo para se expri
mir o seu eu numa linguagem, a pessoa precisaria aceitar 
uma capacidade interior inata e uma predileção para repre
Hentar o seu estado numa linguagem primitiva e até ar
caica. Nesta linguagem mais antiga, imagens infindáveis do 
'mundo, ou frases da linguagem do mundo ,são utilizadas para 
representar fielmente o estado da pessoa. 

Aqui está a dificuldade. Posso falar uma linguagem 
que não me ensinaram, uma linguagem rica, que me revele 
fielmente, mesmo quando estou relativamente perdido e sou 
relativamente ignorante? E como posso fazer isto sem es
forço? Para fazê-lo, é preciso abandonar a imagem conven
cional do eu, para permitir que apareça esse eu descuidado e 
mais sábio. Se eu fosse um primitivo, poderia rezar ao eu 
interior, procurando sua orientação nos sinais. Mas, como um 
psicólogo, fico num respeito reverente por sua riqueza e sua 
I'mbedoria espontânea. Talvez seja adequado apenas observar, 
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descrever e respeitar o que fica além das fronteiras de um 
ego em luta. GABRIEL MARCEL(7) descreve um mistério como 
o que transcende seus dados. De fato, este outro lado de nós 
transcende os dados que nos deram. A faculdade interior é 
um espelho simbólico que só pode representar? Esta facul
dade merece respeito, já que fica no limiar do que sabemos 
que somos, e supõe mais do que pode ser compreendido. 

Existe muito mais que pode ser dito, e parte disso 
exige, para sua corporificação, imagens e sonhos. Em pri
meiro lugar, este eu interior parece ter valores diferentes do 
ego. O que são estes valores internos não pode ser descrito 
facilmente, embora pareçam abranger a verdade interior e as 
utilizações interiores que transcendem os valores comuns do 
mundo. Sem dúvida, o interior pode ser mais crítico de nós 
mesmos e de nossos motivos do que tendemos a ser. Lembro 
de minha alegria ao completar uma obra-prima de tese de 
doutoramento e depois ver o meu sonho descrevê-lo como um 
quadro razoável, mas feito de marrons e cinzas pardacentos 
(o que confesso ser verdade).

É melhor deixar em aberto a questão da natureza real 
de "l'autre moi", de maneira que aquestão não fique estabe
lecida e confirmada pela relativa ignorância do ego. Mas 
para os que desejariam aventurar-se mais, eu chamaria a 
atenção para os trabalhos extensivos de EMANUEL SWEDEN
BORG sobre o assunto. Escrevendo em meados de 1700, SWE
DENBORG examinou a linguagem de representação (imagens), 
tanto nele quanto na Bíblia. 

As representações não passam de imagens de coisas es
pirituais nas naturais, e quando as primeiras são 
corretamente representadas nas últimas, as duas 
se correspondem. Contudo, o homem que não 
sabe o que é o Espiritual, mas só o Natural, é 
capaz de pensar que estas representações e cor
respondências derivadas são impossíveis, pois po
deria dizer para si mesmo: "Como pode o que é 
espiritual agir sobre o que é material?" Mas se 
refletir sobre as coisas que ocorrem nele, a cada 
momento, pode ser capaz de obter certa noção 
desses problemas; por exemplo, como a vontade 
pode agir sobre os músculos do corpo e provocar 
emoções reais; como o pensamento pode agir 
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sobre os órgãos da fala, movimentando os pul
mões, a traquéia, a língua e os lábios, e assim pro
vocar a fala; como as feições podem agir na face e 
ali apresentar imagens suas, de maneira que o 
outro, muitas vezes, sabe o que está sendo pen
sado e sentido. Estes exemplos dão uma idéia do 
que são... as representações (Arcana Coeiestia, 
parágrafo 4044). 

Para SWEDENBORG, o que denominamos "l'autre moi" 
interior e subjetivo, é o espiritual no homem, com uma facul
dade natural para se representar verdadeiramente. 
Transcende-o e tem correspondente a ele, - em seus termos, 
o ego ou proprium; exatamente como o espiritual do homem 
transcende as expressões de sua face, mas aqui tem seus cor
respondentes. 

o Mundo como Representativo 

Eu gostaria de voltar do subjetivo interior para o 
mundo das pessoas e das coisas, mas agora preparado com 
algumas intuições de "l'autre moi". A minha missão diplomá
tica deve terminar as lutas do ego, a ilha de identidade pes
soal, de forma que possa abrir·se para o mundo que é sua 
representação. A morte do ego é o nascimento de tudo mais. 

Em meu trabalho, num hospital de doenças mentais, o 
destino traz a meu consultório um moço bem maluco, um 
grego grande e bonito, com cabelos grisalhos. Em voz alta 
proclama que é preciso fazer alguma coisa para se livrar dos 
"negros" (que são a própria morte). Estão controlando os es
píritos, uma coisa maluca, pois não existe espírito, diz ele. 
Eles "sexualizam" os meninos (que não existem no hospital) e 
por esta prática monstruosa controlam outros e poluem a at
mosfera. Ele quer a minha ajuda para fazer com que as auto
ridades daqui os aniquilem. Através dos anos ele descobriu 
muitas maneiras de controlar em parte suas torturas. Deve 
haver uma bola de papéis no bolso esquerdo, tampões nos 
olhos para protegê.lo da radiação dos olhos dos outros, um 
trapo molhado no ombro esquerdo, cabelo molhado debaixo 
do chapéu, alguns lugares desabotoados, e os cordões dos sa
patos desamarrados, etc. De vez em quando, quando está sob 
tensão séria desses bastardos, ele me pede para ir à cidade 
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buscar determinarla marca de vitaminas não contaminadas, 
que engole em dois dias. De alguma forma, as vitaminas 
tiram os gangsters negros do caminho. Meu amigo Joe está 
sempre zangado e enjoado com a poluição que vê ao redor. As 
nuvens estão cobertas de perigosa radiação (que tolos os que 
não podem compreender isto!). Toda folha adoece com cresci
mento canceroso. Sua cabeça está podre, e eles maltratam 
horrivelmente seu corpo (tenho certeza de que sente isso). 
Apesar de suas opiniões singulares, Joe impressiona a todos 
como pessoa inteligente e com percepção social, capaz de fer
roadas ardilosas no pessoal do hospital. Uma vez ficou muito 
feliz ao me vencer num teste de inteligência. Apesar de 17 
anos de hospitalização, poderia sair livre para o mundo, se 
conseguisse não falar de seu crime. Mas Joe continua a lutar 
por seus direitos e estes continuam a lhe ser negados, ex ata
mente porque ele insiste. Existem uns 880.000 Joes fechados 
na existência limitada dos hospitais de doenças mentais. 
Nestes anos de convívio com os doentes, uma coisa ficou clara 
- quanto mais mentalmente doentes são, mais são presas do 
egocentrismo, do egoísmo e da inutilidade. Nos hospitais de 
doentes mentais existem ruínas de pessoas que se vanglo
riam de sua personalidade, embora o seu mundo seja domi
nado por influências estranhas. Quanto mais se vangloriam 
mais fechado é o seu mundo. Para nós, mas não para Joe, fica 
evidente que o seu mundo doente caminha com ele, pois a 
doença caminha por onde passa. Ele sustenta que isso 
ocorre no hospital, mas quando visitou uma cidade grande, lá 
continuava a mesma situação monstruosa. Tanto faz dizer 
que o homem está doente, quanto dizer que seu mundo está 
doente. Na verdade, os dois são a mesma coisa. 

Mas este exemplo está longe do mundo do leitor, por
que tal vez você não estej a tão mal ueo. No inter
relacionamento social habitual com os outros, ou na expe
riência mais intensa da psicoterapia de grupo, existe uma di
ferença manifesta entre a pessoa que deve explicar e defen
der seus pontos de vista, e aquela que gosta do ponto de vista 
dos outros e facilmente o aceita. O primeiro é um chato, uma 
pessoa difícil, que desperta cólera ou precisa ser tratada com 
cuidado. O segundo é mais fácil, uma pessoa mais agradável. 
Na psicoterapia de grupo freqüentemente se vê o especialista 
vivo ou o leigo que precisa dizer, que precisa estar certo, pre-
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cisa interpretar o que a outra pessoa quer realmente 
Um egoísmo menos desagradável é o que está muito preocu
pado com o que tem a dizer, como uma coisa será aceita, se ('. 
compreendido ou apreciado. Estas pessoas são dolorosamenL(' 
apanhadas em avaliações dos outros, porque estãb muito 
preocupadas consigo mesmas. Em meu pequeno mundo 
tornou-se claro para mim que sou útil aos outros na medida 
em que não estou preocupado com a minha reputação. Senti 
formarem-se em mim compreensões intuitivas brilhantes 
quando estava consciente apenas da outra pessoa. Tive tam
bém fracassos infelizes quando eu queria provar que era 
perspicaz. Procuro orgulho em mim e, se existe, é melhor que 
me cale. Tanto na terapia quanto nas relações sociais existe 
quase uma beleza mística quando o meu eu desaparece e o 
estilo, sutilezas de meu movimento c'Jrporal, a inflexÃo da 
voz e os interesses da outra pessoa preenchem todo o espaço. 
Gostam mais de mim quando não sou. 

A consciência do ego ou do eu parece uma prensa pe
quena e desprezível, como um pedaço de alimento atraves
sado na garganta. Num romance Zen, um sábio monge, 
diante de uma espada do assassino, admirou as cores do 
arco-íris que luziam em seu gume. O assassino não o mata 
por ficar tão evidente que não se trata de um homem comum. 
O orgulho pessoal - o animal - é muito difícil quando se 
trabalha como um líder diante de muitas pessoas. Uma vez, 
diante de um grupo, eu quis superar meu velho mestre, FmTz 
PERLS. no trabalho sobre sonho. Felizmente, como ficou claro 
para todos, eu era extremamente deficiente e ele magistral. 

Compreende-se que o egotismo seja inconveniente. Na 
medida em que sou alguém, eu me separo dos outros. Fico 
preso a necessidades e deveres, de momento a momento sou 
avaliado e pesado aos olhos dos outros, uma vítima da opi
nião (minha e deles), constrangido a apresentar a a fisiono
mia e a roupa de meu melhor lOJIsta. Ficamos presos nos ob
jetivos impostos. "Todos devem tentar vencer, ter um carro 
grande, uma TV a cores, etc." O ego ou orgulho é separação e 
a separação entra em conflito com a maneira de estar com os 
outros. Quando estamos separados, temos um casteJo a de
fender, e existe uma atitude de guarda. Existe um provérbio 
chinês que diz que "A porta fechada faz os ladrões". Aquel(' 
que não tem licença de penetrar na pequena célula do eu 
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para o mundo (é projetado). "Aqueles monstros que gosta
riam de começar a guerra no além-mar!" - mas sei que já 
comecei urna guerra na mesa do café. Às vezes, o lado bom de 
urna pessoa também é projetado. Por exemplo, quem se ma
ravilha com a inteligência dos outros muitas vezes projeta 
urna grandeza maior do que a existente nos outros. Os ado
lescentes (jovens e velhos) são famosos por isto. A vida é urna 
espécie de amadurecimento a longo prazo, em que se descobre 
que lá não há maior sabedoria ou estupidez do que aqui. 

Existem muitas maneiras pelas quais se cruzam as 
fronteiras entre o eu e os outros. O amor é urna delas, a ami
zade, outra. No amor, tudo se passa corno se o eu e o ser 
amado fossem um só, que não pode ser facilmente separado. 
Toda percepção tranqüila (sem ego) é um exemplo desse cru
zamento. Observe, ouça, deixe o outro chegar. Aprecie as 
belas nuances, as disposições, os sentimentos e as preocupa
ções do outro. A morte do eu é o nascimento de tudo o mais. 
Quando um terapeuta empático está com o paciente, existe 
pouco sentido do eu. O eu delicado que está presente é 
principalmente o outro. A ponderação, a mensuração, a 
preocupação consigo são desfeitas quando nos abrimos à vida 
da outra pessoa. 

Isto pode ser verdade até com coisas materiais. Posso 
estar envolvido na "jaqueta gritante" de minhas preocupações, 
ou deixar que as coisas à minha frente falem de sua natureza. 
Diante de minha janela existe um carvalho. Toda vez que o 
vejo, ele me diz urna coisa diferente. Hoje, um pica-pau tra
balha num lado da árvore que está peneirada de buracos feitos 
pelo pássaro. Peque, peque, peque - diz ele impaciente. Não 
completamente. Em outros dias, vejo suas pernas fortes coloca
das eternamente numa postura de dança que exprime "assim", 
corno um símbolo hindu de um sentido infinito. Agora, os ga
lhos pendem sem folhas e dizem "caiam, calmamente". Que 
árvore eloqüente! Seu tronco maciço desce para o solo e diz: 
"Sou real para você". E assim é. Nesta percepção tranqüila das 
coisas, cada urna revela em silêncio alguma coisa, e muda 
infindavelmente de nuances de sentido. Evidentemente, a elo
qüência da árvore é minha. Ela diz os meus sentidos. Outros 
vêm ali urna outra árvore. Inteligências insensíveis vêm ape
nas um carvalho. Na consideração tranqüila, coerente, empá
tica e incondicional das coisas, estas se tornam belamente 
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eloqüentes quanto à sua natureza e à delas. O mundo percehido 
e o apercebido é a representação da pessoa. Todo sentido no 
mundo tem nele a assinatura da pessoa. Desde que se encontre 
esta natureza mais profunda do mundo, aparece a nossa natu
reza mais profunda. Um monge Zen espalhava sementes de 
linho, e umjovem monge indagou qual era a natureza de Buda. 
O mais sábio respondeu: Três quilos de linho. IstO"não é apenas 
urna figura de linguagem, urna alusão. Se o linho fosse exami
nado durante longos meses, calmamente, empaticamente, a 
natureza de Buda gradativamente aparecia e seria compreen
dida. Peque, peque, peque. Somos impacientes demais para 
isto. 

De fato, estou dizendo que o pequeno eu ou ego enclau
surado pode abrir-se interiormente em seus aspectos mais 
sábios. Ou pode abrir-se exteriormente, até nada ser além de 
todas as coisas. É possível ser amistoso e apreciar todos os 
eus que ternos! É difícil para o ego desistir de sua pequena 
cidadela defendida. O ego dúvida da sabedoria de seu aspecto 
interior- por exemplo, os sonhos e as fantasias. Quanto 
menos sabe deles, tanto mais deles duvida. O ego tem medo 
de abrir suas portas para outros. Corno poderiam me ferir se 
conhecessem meus sentimentos reais? E, por que eu deveria 
lhes prestar tanta atenção? - são insípidos e rotineiros! Os 
outros são insípidos enquanto desconhecidos. Sempre me 
surpreendo com o interesse das pessoas quando me abro para 
compreendê-las. E até as interessantes tornam-se insípidas 
quando deixo de lhes prestar atenção. Tornam-se novamente 
insípidas e rotineiras. Acontece o mesmo no mundo material. A ' 
principal diferença entre alguém que gosta de arte e um pa
lerma é que o primeiro se abre para apreciar o que está 
diante dele. Já lhes falei alguma vez da beleza de teias de 
aranha numa janela suja? Mas essa é urna outra longa histó
na. 

O pequeno ego está preocupado com a sua individuali
dade. Na medida em que é pouco mais que as opiniões refle
tidas de pais, amigos e sociedade, é pouco mais que urna mé
dia, um item comum, barato no mercado. A individualidade 
mais interessante, corno a de urna árvore, está em cada as
pecto em que é única, urna de cada tipo, diferente. Pode pare
cer paradoxal, mas quanto mais um indivíduo permite a ex
pressão de sua unicidade (quanto mais se individualiza no 
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sentido de JUNG) mais surgem os valores sociais universais 
(interesse social de ADLER). É a repetida experiência dos psico
terapeutas ver estes valores sociais nucleares surgirem com a 
expressão mais completa de um potencial da pessoa. O ego pode 
esquecer os sofrimentos das pessoas que não são rejeitadas por 
causa da cor de sua pele. O íntimo não pode, pois estas pessoas 
também são sua representação. Na'medida em que o indivíduo 
se permite ser como é, inclina-se a permitir que outros também 
o sejam. Isto é apenas outro aspecto da maneira pela qual todos 
os outros s_ão representações da pessoa. Podemos medir preci
samente o que acontece nos profundos recessos do mundo inte
rior de uma pessoa, medindo o que faz com os outros. É mais que 
um pensamento curioso que os sonhos representem a relação da 
pessoa com aspectos de seu eu, através de relações com outros 
nos sonhos. Um não é apenas a imagem do outro. São um só. 

A individualidade, no sentido de uma cidadela, defen
dida no meio de um mar de outras individualidades, dificil
mente merece ser conquistada - um obstáculo que é melhor 
superar. A individualidade tem valor na medida em que sig
nifica permitir que todos os aspectos do eu (interior e exte
rior, sentimentos e outras pessoas) existam e cresçam na ri
queza que houver em sua semente. Este eu aberto não é ape
nas o instrumento ou o capacho de outros. Um colega acabou 
de me assustar irrompendo em minha porta pela centésima 
vez. É bom para ele que eu lhe chame a atenção para suas 
maneiras, para que possamos nos dar bem. As vezes, 
parece-me que Deus observa quanto eu distribuo para outros 
e quanto retenho para mim. É cristão negar nossa parte, pelo 
menos um pouco (para ficar do lado seguro). É um gênio 
quem pode ser ainda mais justo que isso permitir-se apenas 
igualdade e nada mais, nem menos. O eu aberto é falso se se 
nega, pois então não aberto a suas necessidades. Enquat:lto 
admiro a singularidade da árvore fora de minha janela, posso 
também apreciar este eu vigoroso, holandês de meia-idade. O 
eu aberto avalia-se pelo menos como igual a todos os outros. Isto 
significa igualmente tão bom quanto qualquer outro, e igual
mente mau. 

O indivíduo que se esforça dispõe da orientação, tanto 
das forças externas, quanto das internas. Uma percepção se
rena da força interior permite que ela se pronuncie, para re
velar o que é. Nossos sonhos podem ser lidos. Constituem o 
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último relatório diário de nossa mercadoria predileta, o nosso 
eu. Uma vez fiz um longo passeio de carro sozinho, no escuro 
da noite, e portanto passei a trabalhar em meu laboratório 
portátil - o meu espírito. Se faço relaxamento, que fantasia 
me chega? É a de uma companhia feminina andando de carro 
comigo. Como um psicoterapeuta profissional começo a saber 
dela. A sua fantasia pode levar à sedução no carro escuro, 
mas não com a minha mulher. Ela era magra, triste, vestida 
de luto. Pobre mulher. Ouvi sua triste história, como fora 
maltratada pelo marido até não ter mais alegria de viver. 
Quando fiquei mais atencioso, ela se alegrou e pareceu estar 
menos enlutada e até menos magra. Ela realmente gostaria 
de fazer coisas, mas precisava ser persuadida a sair de sua 
tristeza. Corremos muitas milhas antes que eu soubesse in
teiramente que a meu lado estavam sentados os meus senti
mentos, e .sentia pela forma como eu (seu marido) os tinha 
tratado. O interior fala da verdade mais fundamental. Não 
pode fazer outra coisa. 

Abrindo para fora é possível ser orientado por todos os 
outros, e até pela natureza. A percepção calma da natureza 
restaura a sanidade de muitos. Na abertura para fora existe 
um aumento da apreciação de outros. Vê-se o valor de suas 
diferenças e de sua singularidade. Na medida em que os ou
tros passam a ter vida no mundo da pessoa, existe uma redu
ção de conflito, diferença, oposição. Quais os valores do 
mundo que me guiarão? Os direitos dos outros e todas as coi
sas - a regra de ouro. 

O mundo, como a representação da pessoa, parece ser 
um quadro da verdade social e psicológica. Parece ser um 
quadro ou imagem, uma forma útil de ver as questões sociais. 
Só um passo adiante entra-se na antiga verdade religiosa. 
Não é só uma imagem. É um fato. A unicidade de todas as 
coisas é conhecida pelo "l'autre moi". É intuída em diversos 
graus e momentos por todas as pessoas, e mencionada em 
todas as escrituras (i. é, S. Mateus, 25:40, S. João, 17:21, Ro
manos, 12:5), e nela está a utilidade da bondade com todos. O 
ego olha para isto ceticamente. A identidade do eu, por sua 
escolha, é um campo muito limitado. Além disto, estão todas 
as coisas que consideram esta identidade como uma de suas 
imagens! 

Existe um belo momento denominado satori ou ilumi-
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III, 
nação, dado a alguns, em momentos "estranhos. Neste mo
mento, a Pessoa se em todas as coisas, e o mistério 
da criação fica desfeito. A Pessoa faz isto com o espírito de 
um jogo sem fim. Empenha-se como todas as coisas, durante 

o tempo, para voltar para casa, onde existe uma paz 
inalterável. De volta que, ao vaguear através de toda a 
criação, não abandonara a casa. Este é o grande eu que é 
todas as coisas, que fala uma linguagem antiga e atual de 
símbolos, utilizando tudo para se representar, porque tudo é 
ela mesma. Desta intuição nasce uma vida religiosa natural, 
que não vê um aspecto da vida estranho a si mesmo, inclu
sive todas as religiões, todas as cerimônias, todas as antigas 
formas de sua expressão. A calma percepção, extasiando-se 
com o mundo, vê em si a ocorrência de todas as coisas. 

O que eu disse aqui me intrigar Será que realmente 
posso dizer que todas as coisas são minha representação? Isso 
soa maravilhosamente, mas eu estaria também dizendo que 

1111 
sou mais que apenas uma pessoa, quase um deus. Aquele que 
mostra desagrado com isto tudo é o ego tolo e isolado, que 
está longe de ser um deus. aspecto é fundamental. 
Aquele que interroga, duvida, separado, é um ego 
limitado. O que não repara na é o outro - a Pes
soa entre pessoas. 

Todavia, todos os momentos de que falei são momentos 
em que me encontro representado em todas as coisas. Posso 
penetrar nas imagens e sentimentos interiores e me encon
trar representado bela e exatamente em cenas infinitas. De 
noite sonho sonhos, cujo sentido se esclarecem quando insisfo 
em descobrir como cada coisa no sonho sou eu mesmo. Outra 
noite, um vigarista (no meu sonho) me feriu desviando-me 
para muitas iniciativas dispersas. Ao acordar, peguei-o logo 
porque eu tinha me permitido ultimamente uma dispersão. O 
vigarista era eu. Quem foi ferido com isto foi "l'autre moi", o 
outro eu. No estado hipnagógico é possível colher representa
ções instantâneas dos pensamentos ou sentimentos mais su
tis. O mundo interior parece ser um vasto mar de auto
representação. 

Mas exteriormente dá-se o mesmo. A pessoa que é 
doente mental repudia seus aspectos interiores e verifica que 
estes penetram em seu mundo. Convém que os lados alterna
dos do eu se conheçam mutuamente. A psicoterapia (e a vida) 
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são processos de atravessar fronteiras, para aumentar a ex
tensão de nossa terra. CARL ROGERS estimula o outro cu a 
aparecer, presta-lhe atenção, deixa que viva. outro ('u 
autônomo é ouvido em silêncio, propala sentimentos, vem 
visitar-me como um vizinho, modestamente se coloca como 
fundo de tudo o que o ego ostentador faz. Quando o ego 
dorme, fala mais claro, e subentende terras além das 
ras da auto-identidade limitada. Para nós é confortante con
siderar que nossos pensamentos são dados, a história é dada, 
a consciência é dada, tudo é dado. 

O mistério do eu-tu pode ser desvendado no amor e na 
amizade, quando dois se tornam um. Ao apreciar a beleza do 
mundo provamos as coisas do mundo e nelas encontramos as 
nossas riquezas interiores. Este mundo, o mundo que co
nheço, é o mundo colorido com meus significados. 

Tudo isto se torna mais razoável se o mundo não é 
mais visto como o mundo abstrato e objetivo do físico to
talmente impessoal e diferente do eu. Aquele mundo é uma 
construção conceituaI adequada à física, mas flagrantemente 
imprecisa na psicologia das pessoas. O mundo pessoal, o 
único que cada um de nós conhece, é o mundo pintado nos 
tons de todos os nossos sentidos pessoais. O mundo se exclui 
quando durmo. Seu ritmo é mais lento quando estou ente
diado e se acelera quando me emociono. Meu chefe não é um 
outro ser objetivo. Meu chefe, visto por mim, conhecido por 
mim, reflete tanto de mim quanto dele. O mundo das pessoas 
é um mundo pessoal. 

Para mim, o relâmpago e o trovão são belos. Para você 
são outra coisa? Onde estão o relâmpago e o trovão objetivos e 
impessoais? Fazem parte dos "fatos apresentados", e que não 
significam muito para uma pessoa. O mundo objetivo 
soaI é aquele pelo qual ninguém se interessa! 
profundo é possível saber a qualidade de uma pessoa, pelo 
mundo que consegue encontrar. Quem encontra um mundo em 
que o homem é lobo do homem, come também o homem e é 
comido pelos outros. A pessoa muito boa consegue encontrar 
bondade nas pessoas. O mundo das pessoas é tão plástico e 
variado quanto as pessoas que o povoam. O que foi aqui descrito 
é o mundo das pessoas, aquele em que vivemos. Nele, o que vejo 
em você é uma imagem de mim mesmo. E o que você vê em mi m, 
é uma imagem sua. É um mundo de espelhos. A existência d(· 
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um mundo é uma ficção inútil e vaga. Uma ficção uma 
concepção de certas pessoas que estão em conflito com sua 
experiência. Existem muitos mundos encadeados. 

É terrível e também uma grande responsabilidade 
considerar o nosso mundo como a nossa representação. Nesse 
caso, fico responsável quando este mundo se torna mesquinho 
e pequeno, zangado ou culpado. Não sou apenas o guarda de 
meu irmão. Sou o meu irmão. 

Existem ocasiões de fusão quando o farfalhar das fo
lhas, ou o canto queixoso dos pássaros é todo o mundo. Este 
todo é tranqüilo, com nada a fazer - sem perguntas - sem 
procura - tudo num simples som. Nas rochas ou na mobília 
vejo satisfação imperturbável, permanente com as coisas ex a
tamente como elas são. Nas coisas silenciosas está a nossa 
mais profunda compreensão. 

A profundidade natural do homem é toda a criação. 
Veja a amplitude que você tem. 
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XIII 

o futuro significaria que existe alguma coisa que vai acontecer, 
um "destino". No minuto em que você "vê" um 
ao reagir você o mudaria necessariamente, de maneira 
que não seria o mesmo futuro. 

Você pode trabalhar em direção ao futuro? Parece-me falso cana 
lizar a sua vida. Na realidade, você trabalha para qualquer 
direção a partir de (P, que é onde está agora. 

Mas "agora" não existe. Você está indo para trás, num furacão, e 
só pode dizer para onde vai pelos destroços que voam à 
sua volta. Ou você também voa no furacão, 
apenas o seja olhando para o vento, ou com 
ele. Se você "o vê chegar" já o reduziu a um julgamento 
do passado - pois todos os julgamentos são necessa 
riamente de experiência passada. 

É 	melhor não se preocupar com a orientação. Ser apenas. A 
orientação já existe. 

de um trabalho de semestre, escrito por Jim Fiddes, 
aluno de segundo ano da escola superior. 

o que eu "quero dizer com "experiência"? 
Procuro a palavra no dicionário, para me ajudar a en

contrar um caminho. Está lá - experiência: viver realmente, 
através de um ou vários acontecimentos... 

Que quero dizer com "real"? 
Para mim quer dizer o que acontece. Não o que acho 

que aconteceu, ou acho que pode acontecer, ou penso que está 
acontecendo. Então todos no mesmo campo daquilo que penso 
que deveria (ou não deveria) acontecer, e que não tem reali
dade, a não ser como uma ilusão. As ilusões são uma espécie 
de realidade, mas são muito escorregadias para a vida. Passo 
melhor sem elas. 
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Em 1944, meu marido quase me convenceu de que eu 
estava louca. Eu lera em romances que isto acontecia, e pen
sava que só pudesse acontecer a uma pessoa de espírito muito 
fraco, nunca comigo. Mas aconteceu. Noventa e nove por 
cento de mim acreditavam que eu estava louca, e eu não 
sabia ao certo se o 1';( era de sanidade ou decisão. Agora, não 
estou certa de que haja muita diferença, mas era como então 
me parecia. 

Isto aconteceu no tempo da guerra no Havaí, em Oahu. 
Fui visitar um amigo em Maui, porque me parecia que eu 
tinha de sair daquilo em que estava, antes de enxergar ade
quadamente e começar a eompreender a situação. Aproxima
damente uma semana depois de lá chegar, um homem me 
telefonou e perguntou se poderia vir me ver o Doutor A., 
agora Major A. Eu o vira só uma vez, no tempo de paz. Era 
um amigo Íntimo de um médico de Nova York que era muito 
amigo de meu marido. Não soube nem perguntei como ele 
sabia que eu estava em Maui. O medo impediu-me. Pensei 
que meu marido o mandara para me examinar, e que se con
cordasse com o meu marido, eu poderia ser mandada para um 
manicómio... Acabo de lembrar que eu tinha medo de que sua 
resposta pudesse ser evasiva, o que me abalaria ainda mais. 

Eu me sentia inteiramente gelada, mas disse que sim, 
que viesse. Houve uma pausa, e então ele disse que gostaria 
de trazer consigo uni Doutor X. Gelei. Pensei: "Vai trazer 
também um psiquiatra." 

Numa semana em Maui, com amigos que não pare
ciam me achar esquisita, meus temores começaram a se 
acalmar um pouco, assim como o mar se acalma depois da 
tempestade: estavam ainda ali, mas não tão turbulentos. 
Agora começavam novamente a espumar, levantando outra 
tempestade. Tive o sentimento de sucumbir, me desintegrar. 
Tive medo disso na ocasião, e tentei controlar-me com fir
meza. Disse que sim, que podia trazer o seu amigo. 

Depois de desligar, fiquei refletindo como é possível 
convencer dois médicos, um dos quais um psiquiatra, de que 
não se está maluca. Eu queria ir ter com eles quando viessem 
e dizer "Não estou maluca, vocês sabem," mas tive medo de 
que isso pudesse convencê-los de que eu realmente estivesse 
maluca. Pensei em todas as maneiras de me comportar para 
convencê-los de minha sanidade, mas para mim todas pare-
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ciam muito pouco convincentes, e por isso as repeli. l~ao pa
recia haver o que fazer, senão ser como eu seria se estes dois 
homens não viessem examinar a minha sanidade, mas ape
nas me ver. 

Nosso encontro pareceu satisfatório, mas depois de 
terem saído comecei a imaginar o veredito. Que teriam pen
sado de mim? Quando o major me telefonou dizendo que gos
taria de vir de novo, pensei que viessem para ter outras pro
vas de minha insanidade. Não tenho certeza de terem vindo 
uma terceira vez, ou se só continuei pensando que voltariam, 
e por isso existe um certo sentimento de que vieram. 

Eu não tinha ninguém com quem falar sobre isto, 
assim como antes não tivera com quem falar sobre mim e 
meu marido. Quando eu tentava fazê-lo, as pessoas me inter
rompiam, me cortavam. Só posso imaginar as razões que te
riam para fazer isso, mas o fato aconteceu. E tudo ficava gi
rando em minha cabeça. 

Dois meses mais tarde voltei a Oahu, e o major também 
fora transferido para Oahu. Ele convidou meu filho e eu para 
irmos à praia, e aceitamos o convite. Isto aconteceu diversas 
vezes antes que ficasse claro para mim que ele era apenas 
um soldado solitário que desejava companhia, sem outro in
teresse em mim e de modo algum preocupado comigo.. Foi 
então que pude perguntar: "Qual é a especialidade do Dr. X?" 
E o major respondeu: "É dentista". 

Os latos eram poucos e simples. Um homem que eu 
encontrara uma vez telefonou para mim e pediu para me ver; 
depois, perguntou se poderia trazer um amigo. Vieram. Era o 
real, o que eu deveria ter vivido o que de fato vivi. Mas 
houve também toda esta ilusão que ocorria em minha ca
beça, e com que eu também estava vivendo - meus pensa
mentos a respeito. Eu não estava vivendo simplesmente com 
as coisas, tais como estas eram. Se a realidade depois mos
trasse mais que isso, esse era o momento de interagir com 
ela, enfrentá-la, movimentando-me em qualquer direção a 
partir de 0°. 

Se eu tivesse me convencido de que esses homens náo 
estavam examinando a minha sanidade, que apenas vinham 
me ver, isso também teria sido uma ilusão. Poderia ter ocor
rido outra coisa. E por mais confiança que eu me mostrasse 
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em minhas afirmações, o em que eu pisava ainda estava 

tremendo. 
vivo então só o que é 

real, e quando o real muda, mudo com ele, reagindo às coisas 
como são. O que acontece realmente nunca é tão terrível 

quanto o que penso a respeito. De onde vem este pensa
mento? Ouvi falar de um estudo que mostrava que meninas 
que tinham sido violentadas ficavam traumatizadas de 
acordo com o que os pais pensavam a respeito. Quanto mais 
terrível parecia aos pais, mais pertürbada ficava a criança. 
De outro lado, quando vivi entre os havaianos, não havia 
crianças em dificuldade por causa de "lares desfeitos" porque 
os havaianos não dão importância a isso. O costume de troca 
de filhos por afinidade também não foi inteiramente aho] 
Quando um adulto que faz uma visita diz "Gosto desta 
criança, quero levá-la comigo para casa", isto quer dizer 
"para viver comigo", e isto parece ter sido sempre aceito, Por 

.; I que não? Havia uma atração mútua entre esta criança e este 
adulto. Os havaianos não tentam "unir a família", porque 

I todos os havaianos são uma família. Isto criou uma 
social inteiramente diferente e poder-se-ia dizer que não se 

III pode mudar toda a sociedade. isso a nosso respeito, 
mas ao mesmo tempo impomos nossos conceitos a outros e 
fazemos com que suas sociedades mudem. O que aconteceria 
se eliminássemos estes conceitos de nós mesmos? 

Ê bondade e "empatia" por causa de outros? Ou 
é tão cruel, em seus efeitos sobre os outros, quanto a frieza? 

Parece-me necessário ultrapassar as duas coisas e 
chegar a gostar sem perturbação. Lembro de ter feito isto 
muitas vezes quando jovem acontecia, apenas. Mas me di
ziam que eu devia solrer. Às vezes, isto não era verbalizado, 
mas eu recebia a mensagem da mesma maneira. Fazia com 
que eu me sentisse incapaz de perceber, indiferente, igno
rante, sem sentimentos humanos decentes. Eu devia licar in
feliz. Então eu me tornava infeliz, e passava a ver as coisas à 
sua maneira, não à minha. Depois, outros diziam que eu não 
devia ficar infeliz - "Não seja emotiva!" e às vezes estas 
ordens contraditórias me chegavam da mesma pessoa, em 

i 
momentos diferentes. Supunha-se que eu devesse ser o que a 

l' outra pessoa era, com relação a um conjunto específico de cir
cunstâncias. Mas na ocasião, eu não compreendia isto e para 
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mim era muito confuso que quando fazia o que me 

dito para fazer da última vez, eu fosse censurada e me 

sem que "eu devia ser" de outro jeito. 


"Ê melhor não se preocupar com a orientação. 
viver." 

"Quanto mais sigo a minha orientação em outras 
sas, mais a minha orientação aparece por si nA 
orientação já existe." Então, meu interesse existia; e 
também desinteresse. Era nenhum e os dois exatamente 
como uma luz azul cobre a amarela e a si mesma e cria uma 
luz branca, ou como a tinta amarela e azul misturadas 
tornam-se verde, que contém as duas, mas não é nenhuma. 

eu não posso misturar meu interesse e meu desinteresse. 
Tenho de lançar fora os dois, e o que resta é o que quero, a 
minha realidade. Sem ilusões. 

Quando me sinto destroçada, presa, amarrada ou em
purrada, é bom que me pergunte: "Qual é a ilusão que agora 
me prende?" A ilusão é o que penso sobre alguma coisa. Os 
fatos apenas são. Sei disto da maneira mais clara, através da 
reflexão do que acontece em emergências, quando "não há 
tempo para pensar". Se pensar nisso estou perdida ou fico 
paralisada e nada posso fazer, ou faço a coisa errada. Mas se 
reajo ao que é sem pensar, fica mobilizada toda a minha ex
periência passada importante para esta circunstância, e atuo 
com uma extraordinária precisão. Nâo a mobilizo, e dizer que 
"atuo" é a interpretação objetiva - como é vista pelos outros, 
ou por mim, vendo-me depois do fato, ou segundo a realidade. 
Isso é tudo o que significa: sou vista como um objeto. Subjeti 
vamente, não existe "eu", e as coisas apenas acontecem. Para 
mim, isso é a experiência. Logo que o "eu" volta, existe o pen
samento ou quando o pensamento volta, existe o "eu" e 
perde-se a vivência. 

vezes, para mim vale a pena pensar, mas quando 
(~stou consciente de que exclui a vivência que é a própria vida 
- amor generoso, interesse e muitos acontecimentos 
então discriminadora. Pergunto-me se este pensamento 
ocorre antes ou depois do fato. Se antes, é fantasia como o 
meu pensamento sobre os Doutores A e X. Se depois, eu me 
pergunto se serve a algum objetivo útil. Geralmente descubro 
que apenas serve o ego, garantido-me a esperteza do "eu". 
Não há nada que eu possa lazer com isso, a não ser usá-lo 
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para impressionar os outros e a mim mesma. Isto se torna 
ridículo. É vida ficar por aí, impressionando outros e a mim 
mesmo? 

VAN DUSEN escreve: "Pode vir como uma surpresa 
para o ego, mas nesta imagem o ego é o servo e o Íntimo o 
senhor". Com o ego=eu, parece-me necessário esclarecer 
que eu é o mim. "O Íntimo" é menos eu? ou mais? Quando dei 
condução aos soldados, apesar dos avisos para não fazer isso, 
senti que "outra pessoa" tinha posto o meu pé no freio para 
que pudessem subir. Mas essa "outra pessoa" era muito eu 
em oposição ao valor que os outros estavam acentuando, e 
que senti que, como pessoa prática, deveria aceitar. Naquela 
ocasião este era o meu "íntimo", porque eu também tinha o 
"exterior". Mas quando deixei que o íntimo aparecesse, tam
bém se tornou meu exterior e eu os combinei. Sem divisão. 
Sem separação. Sem conflito. Eu estava inteira. Ego-eu/ 
intelecto pararam o carro e depois continuaram a dirigi-lo 
neste mundo, mas o conhecimento daquele mundo indicou 
quando parar, e quando continuar. O ego é ótimo age como 
meu motorista. 

Parece-me que este meio-eu/ ego! intelecto é meu espí
rito menor ou a menor parte de meu espírito, atrás de minha 
testa - em que penso como o meu "intelecto", porque posso 
{azer coisas com ele. O eu-real apenas é e {az - age através 
de mim. Quando isto acontece, não tenho escolha porque 

II 	 existe só uma coisa (neste momento) que quero fazer. Sem 
I 	 decisões. Então sinto que vivo dentro de uma espécie de floco 

de neve, comigo em movimento através do centro, todas as 
coisas no lugar ao meu redor numa bela disposição. Sem co
lisões - dentro de mim ou no mundo externo. Sinto-me como 
um pião suavemente giratório que toca levemente um obstá
culo e desliza, sem ferir o vértice ou o obstáculo. 

É bom ter alguma compreensão de mim, e do que 
ocorre em mim. 

Posso entrar numa discussão (conflito) no meu inte

lecto, mas é de fato inteiramente entre outras pessoas. Não 


'''I tem nada a ver comigo. Posso também entrar numa discussão 

entre o meu intelecto (outras pessoas em mim) e mim.
III 
Quando aceito o eu, o intelecto torna a cair em seu lugar 
adequado, pondo em execução os meus desejos, idênticos aos 
do espírito em todos nós. 
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Penso que a função adequada de meu intelecto (~ H('I' 
prático, permitir que me desvie e faça coisas para mim 
mesma e para todos nós. O erro aparece quando o meu inte
lecto toma a primeira decisão, que só pode tomar "pratica
mente" a serviço dele e do que vê como seus bens. O sentido 
original de "pecado" é "errar o alvo" e parece-me que é assim 
que erro. Tenho o sentimento de atingir o alvo quando passo 
pelo centro do desenho de floco de neve a mosca. 

Quando o meu intelecto age a meu serviço (que inclui 
outros) e não dele, tudo sai bem - com altos e baixos, maH 
ainda assim o total é bom sob todos os aspectos. Não desejo 
fazer algo diferente do que fiz. Sem remorsos. Nem sequer 
um pequeno e fugitivo remorso, num momento qualquer. () 
intelecto ou o falso-ego não interferiram comigo. Minhas difi
culdades são suportáveis - aceitáveis, e não acima do que 
posso tolerar. Na realidade, sem me apegar a elas, é bom 
passar por elas como se, sem elas, faltasse alguma coisa 
como as estações, que ocorrem mesmo no Havaí. 

Sempre tive o desejo de ser submissa, o que não quer 
dizer que eu o {asse. Se eu tivesse sido submissa, não o teria 
desejado. Mas quando me obrigava a ser submissa, sentia 
ficuldades - como se me aleijasse e quando eu não era 
submissa, muitas vezes me sentia muito bem por isso 
clara e forte e tudo saía bem. Esta foi outra confusào. 
Agora, a submissão que eu tanto queria está clara para mim. 
Não devo permitir que o intelecto-ego me desencaminhe: 
devo ser submissa até o íntimo mais profundo, e deixar que 
se espalhe para o exterior. Quando me "tornei" submissa sem 
esse conhecimento, fazia isso para os outros, para o que exi
giam de mim. "Eu" me obriguei a {azer isso. "Eu" ainda es
tava me controlando. Quando eu me ouço, ou ouço o eu inte
rior em mim, e deixo que isto apareça, o ego-eu/intelecto se 
entregaram, desistiram do controle. Quanto mais permito 
que ocorra a submissão certa, tanto mais o eu interior parece 
ser eu. É uma transição muito difícil - como arrumar o 
barco ao atravessar as Cataratas do Niágara - e depois d(~ 
todo o caos e sofrimento, quando "volto a mim" descubro -. 
depois da surpresa inicial - que foi aqui que sempre estive. 
A minha vida sempre conteve esse conhecimento, mas o meu 
intelecto-ego não estava consciente disso. 

Quando isto acontece, fico "inteira" {sem conf1itol qw' 
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é um jeito bom de ser. "Bom" porque tem todas as qualidades 
do que é "bom" paz, amor, alegria e firmeza. Isto não 
ocorre quando me "sinto bem" triunfante (hybris) e este é 
seguido por um sentimento de "abatimento", mesmo quando 
ainda não se transforma em nemesis, como finalmente ocorre. 
Aprendo facilmente quando vivo com o meu interior mais 
profundo, porque, qualquer que seja o meu interesse, nada 
pode bloquear a minha aprendizagem - e muitas coisas me 
interessam porque nisso também não estou bloqueada. Tenho 
um sentimento de estar fluindo, mudando, crescendo, e tenho 
consciência do espírito que me empurra um amor não
possessivo (sem amarras) que os gregos denominavam agape 
e os romanos denominavam cardas. Perguntei a um filólogo 
se conhecia uma palavra equivalente em outra língua e ele 
respondeu "Não conheço sinônimo numa língua viva". Para 
mim, este amor é a própria vida. Quão vivas estão estas lín
guas "vivas" que não têm uma palavra para isso? vemos 
um tipo de amor porque temos apenas a palavra "amor"? Ou 
abandonamos as outras palavras porque só vemos um tipo de 
amor, que é possessivo'? Ficamos tão obcecados pela posse 
(terra, casas, pessoas, coisas, e sempre as compramos de um 
jeito ou de outro) que este é o único tipo de amor que conhe
cemos? 

Estas perguntas me parecem inúteis. O meu intelecto 
pode fícar encantado com sua engenhosidade ao dedicar-se a 
qualquer pergunta, abstrata ou referente a meus vizinhos, 
mas existem algumas perguntas que não podem passar de 
especulação. Não podem chegar ao conhecimento. O que 
posso saber, olhando para mim e me interrogando, é o meu 
amor dos vários tipos, o tipo de amor que permanece em mim 
sem mudança, com uma felicidade perene, que não deve ser 
procurada em ninguém ou coisa alguma além de mim, em
bora eu possa sentir isto com outros. O que me liberta para 
isto é bom. Eu escolho isso. "O sentido de calma, eternidade: 
o sentido do santo e do sagrado... pois nesta paz não existem 
dúvidas e nada a fazer. Ela é que se faz." O fim do desejo, não 
porque tenha sido reprimido ou suprimido - abandonado 
mas por sua satisfação. Encontro a paz dentro de mim. En
tão, ela flui para fora, levada ao mundo por mim. 

Às vezes, ao viver e ao sentir isso, sei que o "fim do 
desejo" não quer dizer o fim da alegria, mas é aprópria ale-
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gria. Este conhecimento muitas vezes desliza para o IUnao, as 
vezes se perde atrás de uma nuvem, mas continua ali, e isto 
suaviza os meus desejos, faz com que eu seja menos defínitiva 
em meus desejos e seja mais capaz de desistir deles ou possa 
deixar que se transformem. Isto não é um beco sem saída, 
com coisas que ficam como estão. Estou vivamente conscier1tl' 
do movimento, da mudança e de minha participação. Isto nào 
quer dizer que "Isto é tudo, por isso fique quieta e tome a ,.,ua 
cerveja". É esta a visão da vida que o meu amigo esquizofrlL 

nico temia ser obrigado a aceitar num hospital de doentes 
mentais e foi isto que me impediu de ir a um psiquiatra, 
quando senti que precisava desesperadamente de ajuda pam 
encontrar o meu caminho. É também o que me trouxe tantas 
difículdades na infância e na adolescência: a batalha entre os 
"grandes" e mim. É a minha dificuldade agora com muita 
gente. Chamam de "sobrenatural" ("afaste-se disso!") o qUi' 
para mim é natural, tão parte de mim quanto o sangue e os 
ossos. Parece-me que o que é denominado "sobrenatural" (' 
perigoso apenas quando o ego se fecha nele para sua eleva
ção, e "eu" me torno Deus - acima de todos os outros ou 
tenho algumas revelações a mim feitas, a meu eu pessoal, 
que preciso transmitir aos outros, que não podem chegar ao 
sobrenatural sem mim. Ou, então, posso ficar sozinha em 
minha situação especial, exigindo que tudo seja feito para 
mim. Separação - não unidade. Quando todos os outros 
estão no céu, eu também estarei 

Recebi urna carta de uma jovem dizendo que "preciso 
levar duas vidas, uma para continuar no mundo de todo dia (' 
a outra para ser de fato eu, para estar com os tranqüilos, 
como você, como, bem, não posso agora dar seus nomes, mas 
com as pessoas com que eu poderia realmente estar num 
mundo bom para mim. Mas preciso aprender também a viver 
neste mundo conformado e seguro, pois preciso trabalhar (' 
criar um fílho e estar casada com um homem que perturbo. 
Preciso tentar perturbá-lo menos. Sou muito esquisita, 
exaustiva demais para os outros. Mas quando estou com VOCl' 
oU com Bev ou quando estou com Barbara ou as montanhas 

aí estou de fato feliz e me sinto muito bem." 
Esquisita. Não-convencional. Imprevisível. Mas o cria

tivo é imprevisível. Talvez até Deus seja um pouco surprpso. 
Alguns tipos de terapia procuram tornar o honH'1ll 
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mais previsível. O comportamento e B. F. SKINNER também 
fazem isso. Sem dúvida, isto pode ser feito. Os pais e a socie
dade têm feito isto durante séculos, com um êxito suficiente 
para estimular outros movimentos nesta direção - e com 
fracassos suficientes para permitir que ocorressem algumas 
mudanças. As técnicas modernas permitem melhorar o resul
tado para os que desejam controlar outros. Não há dúvida 
que é possível fazer isto, mas, como diz um jovem: "Uma bala 
na cabeça também tornaria um homem muito previsível". A 
questão é: Quero isto - não só pelos outros, mas por mim? 

Não. 
Maurice Termerlin afirma simples e claramente a 

outra visão do homem, a que me atrai: 

Ao contrário dos objetivos científicos, os objetivos da psi
coterapia humanística não são nem a previsibili
dade e nem o controle. Na verdade, quanto me
lhor a psicoterapia, menos previsível o indivíduo 
se torna, porque a sua rigidez fica reduzida e au
memtam a sua espontaneidade e criatividade.* 

Gosto disso. O "imprevisível" amedronta algumas pes
soas. Pensam em violentação, incêndio, assalto armado e as
sassinato. Mas as pessoas que os praticam são muito rígidas 
e previsíveis. A repetição de seus atos, de acordo com o 
mesmo modelo, ajuda muito aos que procuram prendê-los. 
Fazem repetidamente a mesma coisa, e da mesma maneira. 
Pode-se confiar nelas. 

Escolhi a criatividade. Com isso não quero dizer "as 
artes", embora as artes aí possam estar incluídas. A criativi
dade não é o que é feito, mas como é feito. Posso pintar um 
quadro, escrever um livro, fazer um jantar, colher nozes, en
tregar cartas ou consertar canos intelectualmente - ou posso 
fazer qualquer destas coisas criativamente ou, nas palavras 
de CARL ROGERS, com o meu "organismo total". O grito de 
muitos jovens é: "Quero me usar integralmente!" Ouvi um 
encanador dizer pensativa e humildemente: "Acho que deve 
haver alguma coisa errada em nossa educação. Quando estou 

* 	De "On Choice and Responsability in a Humanistic Psychotherapy" de 
MAURlCE K. TERMELIN.J. Humanistic Psychology, 1963,3 (1), p. 37. 
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ajustando dois canos, tudo vai muito melhor quando /lI(' 

aplico integralmente". 

VAN DUSEN escreve sobre "A região cujas fronteiras 
confinam com o sono". Ela é também uma parte de mim, uma 
parte muito preciosa, porque estar mais consciente dela nH' 
ajuda a atingir a minha paz. Não sei se as pessoas "variam 
em seu poder, mesmo para observar a experiência hipnagó
gica" ou se esta força está nas pessoas e se apresenta dp 
acordo com a maneira de viver. Em mim o poder varia se
gundo as minhas circunstâncias exteriores e interiores. Se 
fico excessivamente cansada (conheço muita gente que só vai 
para cama quando não aguenta mais ficar acordada), ador
meço imediatamente. Se sou acordada por um despertador, 
ou acordo com a cabeça cheia de coisas para fazer, acordo 
imediatamente. Se vou para a cama com pensamentos que 
prosseguem em minha cabeça, e o intelecto tenta imaginar o 
resultado ou resolver problemas sem ajuda do restante de 
mim, não adormeço até ficar exausta, e então adormeço tão 
depressa que não tenho consciência de quando adormeci. In
fluem também em mim a intranqüilidade ou as necessidades 
dos outros. 

As minhas experiências hipnagógicas também variam 
de acordo com as minhas atividades. Depois de pintar, mi
nhas "visões" são pictóricas, em cores vivas. Pode haver pai
sagens ou desenhos que mudam repentinamente, ou pode 
haver pessoas animalescas que exprimem alguma coisa que 
desejo compreender ou saber. Mas tudo me fala em cores, sem 
palavras. Depois de escrever bastante, acordo só com pala
vras na cabeça, e tudo é preto, cinza e branco. 

Algumas pessoas dizem que "não podem" fazer qual
quer dessas coisas. Com isso penso que querem dizer que não 
as fazem. Quando um jovem com cegueira parcial de cores se 
zangou, porque seu melhor amigo sonhava em cores e ele 
não, propôs-se conseguir isto. Eu vivia com ele na ocasião, e 
durante semanas ele contava toda manhã que não conse
guira. Mas um dia, contou-me alegremente que acontecera. 
Perguntei-lhe se as cores eram vivas e definidas e ele res
pondeu: "São sim! O amarelo era tão amarelo quanto o ama
n,lo e o marrom tão marrom quanto o marrom!" 

Como tudo mais que valorizo, preciso ter tempo para 

DE PESSOA PARA PESSOA - 28.5 



Preciso me observar e quando é hora de ir para a cama, 
vezes, preciso me acalmar antes da hora de deitar. E de 

manhã, preciso saber que até o menor movimento do espírito 
ou do corpo rompe a minha percepção. Tenho viver sua
vemente com meio-sono (meio-vigília), e me permitir apenas 
observar o que ocorre em mim. Quando faço se estou 
souhando na ocasião de acordar, o meu sonho continua e 
posso, enquanto acordado, continuar sonhando. Quando não 
faço isto, o que estou sonhando quando acordo pode nunca ter 
sentido, pois foi interrompido. Não chegar ao fim pode apre
sentar o ínuerso do que o sonho diz. Uma vez, sonhei que um 
enorme rolo de papel estava passando diante de meus olhos, 
como se estivesse sendo enrolado no alto e desenrolado em 

de maneira que eu só podia ver a parte que estava 
nte de mim. No rolo estavam escritos todos os tipos 

contra mim, e, até certo ponto, aceitas por 
cada vez mais culpada, à medida que as li

cada vez mais apertada e cada vez mais 
mIe l1z: eu era a que menos prestava neste mundo. 
Quando acordei, com os fechados, fiquei com o 
sonho, observando o ainda outras acu-

A última era a seguinte: você é uma 
dona de casa relaxada", De repente, 
çôes assumiram as suas proporçóes: eram 
das. O que é que minha maneira de tomar conta da casa tem 
a ver com quem quer que seja, além de mim e os que vivem 
comigo? Por que alguém mais disperdiçaria a vida formando 
uma opiniüo sobre isso? O que torna isso ainda mais absurdo 
é que, além da variabilidade de outras pessoas e da maneira 
de verem a minha "casa" (eu fora acusada de ser "muito exi
gente", além de "desleixada") há a nossa variabilidade, ou os 
lugares em que vivemos, e o de nossas atividades. O momento 
em que outras pessoas vêm a minha casa influi em sua visão 
dela (e de mim) bem como quem. a vê ou: quem a vê 

Somente nós, os moradores permanentes podemos 
vê-la "integralmente". E eu sou a única pessoa que posso me 

completamente. 

Se eu não tivesse deixado este sonho continuar, eu 
teria vivido com o sentimento de culpa com que eu estava 
quando acordei, em vez de chegar ao que o sonho me contava. 

DE Pt;SSOA PARA PESSOA ····286 

"Freqüentemente as expenencias hipnagógicas estao 
fora do alcance do que pode ser lembrado, a menos que sejam 
registradas imediatamente, e esta açao tende a perturbar o 
estado." Quando estive doente por muito tempo e vivia so
zinha, aprendi a "ficar com" o que acontecia, até que visse 
clara e firmemente o sentimento, de maneira que não tivess(' 
possibilidade de me fugir. Mas quando eu fazia um movi
mento, sumia - completamente. Até trocar de lado ou mover 
um braço ou pensar em alguma coisa perturbava. Por certo. 
isto não é novidade para ninguém, pois todos sabemos que 
alguma coisa chega nossas cabeças e, depois, algum mo
vimento ou outra interrupção a rompem e nós a perdemos. 

Mas houve alguma outra coisa que me aborreceu 
ainda mais, quanto a desejar apresentar provas do que pode 
continuar em mim e que é inteligente, mais inteligente do 
que o sou habitualmente: quando consigo movimentar o meu 
corpo sem perder o conhecimento e escrevo algumas anota
ções - indícios de muito mais que esperava que servisse 
como uma âncora, de maneira que eu pudesse recapturar o 
resto - perdi o resto. Em si mesmas, as indicações parecem 
disparatadas tal como ocorre com uma lista de compras de 
uma pessoa, lida por outra. Mas as minhas indicações não 
eram de conhecidas, que poderiam facilmente ligar-se 
umas às outras através de mim: era indicações para idéias, 
para explicações, para conhecimentos e intuições tão gran
des, que quando olhei para elas pensei: "É como fazer um 
elefante atravessar uma chaminé. O que sai não parece 

um elefante." Esta dificuldade é mais "mística" ou "ir
racional" que o que MICHAEL BALINT escreve sobre a dificul
dade comum a todas as descrições de psicoterapia? 

A mente é absurdamente multidimensional, enquanto 
qualquer descrição se limita a uma dimensão. A 
língua só pode descrever uma seqüência de fatos 
de cada vez; se várias seqüências ocorrem simul
taneamente, a língua precisa saltar de um lado 
para outro, entre linhas paralelas, criando difi
culdades, se não confusão para o 'ouvinte. Uma 
outra complicação quase insuperável é causada 
pelo fato de que os fatos mentais não só ocorrem 
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simultaneamente, seguindo linhas paralelas, 
como se influenciam profundamente.* 

Parece-me que é por que o fato de depender da 
comunicação verbal nos cria tanta dificuldade. Nunca posso 
dizer completamente para você o que ocorre comigo. Quando

• uso palavras, isto soa (e inadequado e pouco convincente. 
Se continuo a exprimir outras partes do que ocorre em mim, 
me prolongo tanto, que você se cansa de ouvir. Você quer 
saber o que está acontecendo realmente comigo, como se hou
vesse apenas uma coisa que pudesse ser real. E eu, cons
ciente do que estava acontecendo comigo, observo agora que 
isso mudou, e me dou por vencido. É quando o meu orga
nismo total recebe de você, através da comunicação não
verbal ou certa mistura de não-verbal e verbal, Que estou 
mais próxima de saber o que ocorre em você. 

(~uando estive doente e passei muito tempo obser
vando o que ocorria comigo, tanto em meu corpo quanto em 
meu espírito (eu poderia ser eu sem um deles?), e tentei es
crever a respeito, fiz um esforço grande demais antes de de
sistir. Preocupada com o meu objetivo, estava tentando forçá
lo, em vez de perguntar se era um objetivo possível. Final
mente, fui obrigada a verificar que a única maneira ao meu 
alcance seria descrever cada aspecto numa folha separada e 
transparente, empilhar todas as folhas e segurá-las contra a 

a fim de que as pessoas olhassem, através delas. Então, 
veriam apenas confusão. E antes da primeira folha ter sido 
escrita, alguma coisa nela e em todas as outras já tinha mu
dado. f:: tolice ter alguma idéia fixa sobre mim mesma: só 
posso observar o que está ocorrendo comigo, agora. 

O fato de meus vastos conhecimentos não poderem ser 
lembrados conscientemente não os torna menos valiosos para 
mim. Depois de estar em cantata com eles, eu, minha vida, 
foram influenciadas. Sem eles, as pequenas coisas tornam-se 
tão grandes, passam a ser o que existe, e nada mais existe. 
Torno-me um escravo do que "faço" e do que "sei", quando 
de fato o que faço é tão importante quanto varrer a cozinha 
(nem mais, nem menos) e o meu "conhecimento" é tão incon

'" 	 De The Doctor, his Patient anel the lllness, de MICHAEL BALINT, Nova 

York: International Universities Press, 1957, p. 172. 
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seqüente quanto saber a capital do Estado de Illinois e como 
soletrar erisipela, o que em nada contribui para elevar a 
minha vida. Só tem utilidade para mim se precisar usá-las e, 
nesse caso, posso procurar saber. De qualquer maneira, tive 
de procurar agora erisipela, porque nunca tinha tido a opor'
tunidade de usá-la em 52 anos, desde que ganhei com ela um 
concurso de ortografia. Foi a única utilidade que teve para 
mim. Lembro um artigo de CARL ROGERS, em que disse que a 
única coisa que podia lembrar de um curso da universidade 
era um professor que disse: "Não seja um maldito carro de 
munições. Seja um rifle!" Qualquer ligação entre notas e 
aprendizagem é uma ilusão. Existe não só o que "aprendo" 
para os exames e esqueço, mas também O que não aprendo e 
com o que, de qualquer forma, tiro boas notas. Eu esquecera 
disso até a semana passada, quando estava lendo o livro de 
JOHN HOLT: How Children Fail (Como as Crianças Fracas
sam). O autor descreve alguns dos truques que as crianças 
empregam para fazer um professor pensar que aprenderam o 
que não aprenderam. Lembrei então como eu tinha ódio de 
gramática inglesa e não queria aprender adjetivos, advér
bios, particípios, predicados nominativos, como analisar sen
tenças e todo o resto. A minha inteligência era empregada 
para fazer o professor pensar que eu aprendera o que não 
aprendera, para ter boas notas, e isso eu conseguia. Continuo 
sem saber coisa alguma de gramática. Mas sei u.sá-Ia. 
Quando transgrido as regras, isto é feito para obter um resul
tado que desejo. É o que há de maluco nisso. De fato, não sei 
as regras e, apesar disso, sei quando as transgredi. É o que 
acontece quando a aprendizagem ocorre em mim. Sei as re
gras sem conhecê-las. Na maior parte do tempo eu as em
prego porque me ajudam a exprimir o que quero dizer, mas 
posso transgredi-las sempre que quiser, para transmitir o 
que não posso transmitir tão bem de outra maneira. 

Os vastos conhecimentos que me atingem nunca me 
deixam. De certa forma, são atívos em minha vida, embora 
eu não possa dizer (ainda) como esta atividade ocorreu. 
Assim como posso apreciar o sentImento de tempo com o 
t.empo que o envolve, ou do espaço, com o espaço que o en
volve (sem nada me afogando), também posso estar cons
ciente de conhecimento com o ,conhecimento que o envolve {' 
me sentir mais livre. Sem isto, sinto-me confinada dentro 
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que e isso é como me sentir confinada a uma hora ou 
qualquer outro tempo que penso que tenho, para fazer al
guma coisa. Nesse caso, o resto do tempo não existe para 
mIm. 

Além de me manter em meu lugar como um pequeno 
eu e, ao mesmo tempo, uma parte vital de"alguma 'coisà tão 
grande que "muito" a diminuiria, proporciona-me um sentido 
de potencialidade humana que nos coloca mais próximos do 
homem da caverna que daquilo que o homem poderia ser. 

No livro de CARL ROGE RS On Becoming a Person 
(Tornar-se Pessoa) existe um artigo "A Psicoterapia como 
uma Concepção de Processo". Nele, descreve sete fases que, 
segundo observou, são vividas pelas pessoas quando a psico
terapia é satisfatória. Ao ler a enumeração das fases, 
pareceu-me que passara por muitas delas no decorrer do 
crescimento - o processo natural, que não fora bloqueado. A 
última sentença do resumo diz: "Ele (o cliente) mudou mas, o 
que parece mais significativo, tornou-se um processo inte
grado de mudança". Gostei disto, mas nunca teve o mesmo 
impacto em mim que a última afirmação em sua "Escala do 
Processo de Psicoterapia" - um artigo mimeografado, desti
nado à utilização por especialistas. Cada fase inclui "Exem
plos do Processo", e estes eram interessantes, mas quando li 
esta parte da Fase 7, pude ficar alegre. 

Esperamos que, com tempo, possamos apresentar exem
plos da 7. É provável que estes exemplos 
provenham da expressão de pessoas notavel
mente auto-realizadoras, pois só raramente na 
psicoterapia chega-se a uma 7.a Fase. Para ter 
uma idéia das qualidades da atividade da Fase 7, 
exige-se que o avaliador se familiarize integral
mente com o exemplo da Fase 6, da qual pode ex
trapolar alguma coisa a mais. 

O meu pensamento foi (felizmente) "Fase oito? Nove? 
Dez? Treze? Vinte?... " Não se sabe o que o homem pode vir a 
ser no futuro - ou mesmo agora. Mas não acho que uma 
"caixa de Skinner" nos ajude a chegar lá. 

Posso· ver com alegria o estado atual do homem, 
quanto as possibilidades, e com tristeza, pelo que é de fato. 
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Posso escolher. Mas nenhuma destas escolhas tem sent ido 
para mim, porque posso escolher urna ou outra - e passar 
uma para a outra, a menos que eu me mantenha em mi n 
escolha. Isso faz com que para mim, toda escolha seja irreal, 
uma ficção. Isto também ocorreu quando eu estava doente (' 
me dispus a verificar se a minha doença era psicossomática 
ou somato-psíquica: verifiquei que eu podia decidir por uma 
ou outra, mas quando afastei a minha isão, havia as duas. 
Eu me sinto real (e firme, sólida, segura) quando enfrento 
diretamente o conhecimento, aceitando as duas: "Assim é que 
é". Sinto o mesmo com as pessoas consideradas individual
mente, quando aceito sua realidade e sua potencialidade, sem 
que prenda a pessoa a uma delas, o que seria diminuí-la, nem 
pensar nelas como a outra, o que é ilusão. Sinto-me real 
quando também me olho desta maneira. Com a aceitação das 
duas realidades, tornam-se uma: minha realidade se suaviza 
e se dissol ve na corrente de minha potencialidade, e essa cor
rente sou eu. Onde é que eu estava? Não lembro mais. Onde 
estou? Que importa? Já acabou. Para onde estou indo? Não 

mas gosto disso. 

Uma das maneiras pelas quais eu me atormentei, ao 
olhar para fora, e não para dentro, foi a seguinte: eu era mais 
livre que meus amigos. Eu percebia a distância entre nós, e 
enquanto havia esta distância eu achava que eu estava bem. 
Não percebi que meus amigos estavam se estreitando, e se a 
distância continuava a mesma entre eu estava me es
treitando tanto quanto eles. A minha "Superioridade" era 
ilusão. De qualquer forma, foi um período estranho de minha 
vida, porque mesmo que eu tenha permanecido a mesma, isso 
não teria sido crescimento. Eu estabelecera uma noção de 
"maturidade" que era um ponto final. Não reparara em nada 
disto, até ficar tão angustiada, presa e infeliz (apesar de mui
tas felicidades), que fiquei desesperada. Compreendi, então, 
que eu devia ter acompanhado a mim mesma -minha orien
tação. 

O fato de palavras e sons aparecerem em volta de sen
timentos e serem ligados a imagens visuais é exemplificado 
de maneira simples por uma brincadeira que se faz. Uma 
pessoa examina dois desenhos aproximadamente assim a 
forma exata não tem importância: 
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Diz-se a ela que um é um takiti e o outro um goluma (ou 
qualquer outra dupla semelhante de sons) e pergunta-se qual 
é o desenho que corresponde a cada palavra. O desenho angu
lar é escolhido como takiti e o curvo como gol uma. Isto é tão 
coerente que se alguém inverte a leitura, é provável que já 
conheça a distinção, resolva inverter a leitura ou tenha tão 
pouca segurança em si, que dá as respostas contrárias ao que 
realmente pensa. 

Falamos de cores como berrantes, severas, fracas ou 
doces, sem sequer perceber que fazemos isto, e de pessoas 
como frias, "esquentadas", brilhantes, sombrias, doces, 
amargas ou duras. Para os sentidos não há confusão nessa 
"mistura", a menos que eu misture as coisas. De qualquer 
maneira, as nossas categorias não estão tão claramente defi
nidas como gostamos de pensar que estejam. Outro dia, no 
jardim, uma jovem fungou e perguntou: "O que é que está 
cheirando a cerveja? Eram a~ rosas. Talvez nem todas as 
rosas cheirem a cerveja, mas estas cheiravam - eu escrevera 
"cheiram" mas mudei, porque não sei sequer se as rosas 
deste arbusto cheiram sempre do mesmo jeito. Eu não tinha 
notado. Ensinam-nos que o paladar e o olfato .estão ligados, 
mas podemos observar por nós mesmos que os outros sentidos 
também estão ligados. "Sinto o cheiro do roxo" não é uma 
afirmação ridícula, mas abre possibilidades que tenho igno
rado. Não é mais "tola" que "sentir-se blue (triste)". Quando 
eu estava doente, notei que as dores "têm" cor, forma, movi
mento, temperatura e voz. Parece-me que a' capacidade pa
ra observar pode ser mais uma questão de pretender observar 
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de que de diferenças individuais. Se "esqueço minha dor" 
(como me dizem para fazer) não posso observá-la. O mesmo 
ocorre com os sonhos. E com a vivência, em mim, de alguma 
coisa muito maior que eu. Não posso explorar o que aban
dono. Como o médico em New Jersey que ficou furioso 
quando foi descoberta a penicilina, porque as suas culturas 
de bactérias também eram mortas pelo bolor, e ele as atirava 
fora, em vez de estudá-las, como o fez ALEXANDRE FLEMJN(; 
Não haverá outras coisas que não notamos e que poderiam 
ser úteis? 

Os sons musicais também podem ser descritivos. A. H. 
MASLOW fala de uma festa em sua casa, em que MAX WERT
HEIMER "tocou algumas frases no piano, para descrever cada 
pessoa presente. Fazia isto muito bem, porque todos sempre 
sabiam imediatamente a quem o piano se referia. Por 
exemplo, fui capaz de adivinhar direito quem ele descrevia, 
menos num caso, e então observei que todos na sala estavam 
olhando para mim. Senti que, sem dúvida, havia aqui uma 
moral sobre o autoconhecimento. Em minha lembrança, é 
característico que a pessoa descrita não conseguisse perceber, 
pela música, que era o objeto da descrição". 

Existe aqui uma "moral" ou simples mecânica? 
Quando olho para fora, não posso me perceber. Quando peço 
que as pessoas dêem o nome dos planetas, é pouco comum 
que incluam a Terra. Quando me pediram que, para arrumar 
a mesa do jantar, con_tasse as pessoas presentes, muitas vezes 
esqueci de me incluir. Quando não tenho esta preocupação 
exterior, é muito mais fácil me incluir. Parece-me que, 
quando me excluo, meu intelecto é que "vê". Quando o meu 
organismo total está recebendo, eu estou incluída - e então 
também sei, até certo ponto, que o quer que ocorra à minha 
volta é influenciado pelo fato de eu estar presente. Literal
mente, nada é o mesmo sem mim. Quanto às pessoas, até os 
pensamentos em meu espírito influem em minha visão e no 
que vejo. Acho que foi JAMES JEANS que disse: "o Homem não 
consegue erguer o dedo mínimo sem perturbar todas as estre
las". Há necessidade de um pensamento para erguer o meu 
dedo. Por isso, até o meu "inconsciente" participa disso, pois o 
meu dedo pode ser erguido como uma resposta sem pensa
mento consciente. 

A compreensão destas possibilidades me dá maior he-
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sitação, torna-me mais cautelosa e moderada, e ao mesmo 
tempo mais tranqüilamente insistente em que preciso ter o 
que é bom para mim, para todos nós. É melhor para mim 
(para todos nós) abandonar o que me torna poderosa ou ex
plosiva. "Controlar" a minha força, no sentido de ocultá-la, 
não a elimina. Se não posso apagá-la ou dissolvê-la, de ma
neira que a minha moderação esteja presente, então é melhor 
que eu me elimine (não necessariamente para sempre) - por 
mais que isso se oponha às convenções da sociedade em que 
vi voo Entre algumas pessoas rotuladas de "esquizofrênicas" e 
entre os Havaianos, Hopis e Navajos, observei muitas vezes 
este afastamento antes da ocorrência da cólera ou da explo
são. "Se eu ficar, direi o que não quero dizer". "Se ficar, vai 
haver dificuldades. Quero ir embora antes que isso aconteça." 
Quando eu era jovem aconteceu diversas vezes que me "apai
xonei" e gozei de serenidade e paz. Depois notava a formação 
de atritos e ia embora, antes que ferissem um de nós. Isso me 
parecia o melhor. Eu não queria prejudicar o outro ou a mim. 
Chamaram-me "insensível", pensei que o era, e fiquei - em 
prejuízo de todos nós, até dos filhos, o que levou anos para 
curar, e ainda não foi inteiramente resolvido. A "moral 
frouxa" e a "irresponsabilidade" (quanto ao trabalho, com 
empregadores) de haváianos, navajos e hopis parecem-me ter 
mais sentido, ser mais humanas, porque são menos prejudi
ciais a outros seres humanos e à minha humanidade. 

É fácil interpretar mal o fato de "criticarmos nossos 
vizinhos por nossos erros". Quando o meu vizinho prende seu 
cão numa correia curta e assopra fumaça nos seus olhos não 
gosto disto, mas não é uma coisa que tenha feito ou sequer 
tenha desejado fazer. Mas quando eu "mantive" alguém 
assim insistentemente, para lhe dizer o que não queria ouvir, 
terei feito coisa diferente? Não é propriamente o ato, mas o 
que o ato faz. 

Quando eu era pequena e minha mãe dizia mentiras a 
alguém que vinha bater em nossa porta, eu queria que ela 
não fizesse isso - na linguagem adulta - a "criticava". Mas 
eu ainda não conhecia esta maneira de pensar sobre isso. 
Não a culpava. Ela era como era. Apenas eu sentia que que
ria que ela não fizesse isso, pois abria, para mim, um ca
minho que eu não queria seguir, "e se ela não tivesse feito o 
que fez, eu não saberia que havia esse caminho. Até o mo-
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mento em que me mostraram outra coisa, eu só conhecia a 
honestidade. Foi um fator muito forte em minha gram/(' 
identificação com meu pai, o fato de ele ser honesto. Eu gos
tava disto. Eu me sentia segura. Ele também permitiu qUl' 

eu fosse honesta com ele - quando eu era pequena. Mais 
tarde não. Se quero que me digam a verdad~, preciso estar 
disposta a aceitá-la. E se quero ter amor, preciso estar dis
posta a recebê-lo. 

Agora, quando sinto vontade de criticar outras pes
soas, freqüentemente observo que o que realmente estou sen
tindo de fato é: "Por favor, não faça isso. É o que não quero 
fazer e terei facilidade para fazê-lo se você o fizer". Sem dú
vida, isto é verdade no caso da conversa estereotipada sobre 
questões mundiais, boatos, literatura, anedotas e coisas as
sim, bem como pessoas que estão sempre planejando e que 
nunca vivem agora. O intelecto/ego de outras pessoas provoca 
o meu, e aí eu gosto de mim. Eu gostaria que houvesse uma 
ordem não-religiosa, para onde eu pudesse ir às vezes, para 
estar com outros que desejassem provocar as mesmas corre
ções em si mesmos, para me fortalecer ao fazer as minhas. 

Todavia, também pode ser simples e diretamente ver
dade que o que eu critico nos outros pode ser alguma coisa 
que também faço. Sem dúvida, convém olhar para dentro de 
mim e verificar e também perguntar a outros se lhes pa
rece que tenho essa falha. Pode me parecer que só estou 
"lembrando" outra pessoa (sendo útil), enquanto para os ou
tros pode parecer que estou "sempre censurando". Posso 
então compreender melhor como a censura (segundo minha 
interpretação) de outra pessoa aparece para elas. 

Entre os meus amigos, tenho muitos que foram classi
ficados como "esquizofrênicos". Tenho grande ligação com 
eles, como a que sentia com meu m"arido, para quem nuncil 
tive um rótulo, embora suas confusões fossem, sem dúvida, 
extremadas. Quando nós dois estávamos em grande dificul 
dade, eu disse um dia: "Bem, de qualquer maneira, ba..iÍm

mente nós concordamos". Ele respondeu, afetuoso e forte: "';; 
Isso ajuda, não é?" 
" Este acordo básico, que encontro entre mim e todos os 
meus amigos "esquizofrênicos" é um conhecimento de quI' 
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os homens são irmãos. Isto leva a dificuldades no mundo 
"prático". Meu marido, como médico, tinha dificuldade para 
mandar contas. Disse angustiadamente: "Se alguém caísse 
na rua, você faria o que pudesse para ajudá-lo. Você não pen
saria em cobrar." Por isso, em muitos lugares, ele era re
preendido e ridicularizado. Há muito desejo de ser sensível, 
de "por nada", fazer tudo o que é possível pelos outros. É isso 
o que acontece com o meu amigo muito seriamente pertur
bado, incapaz de fazer isso freqüentemente, e que acha seus 
problemas "mais interessantes para mim que os de qualquer 
pessoa." Quando não pode amar (responder), tenta amar tão 
desesperadamente que toda a sua vida é sua tentativa e seu1 

1.1.II fracasso. 
<I 

Outro de meus amigos que tem este rótulo, e cuja irmã 
está hospitalizada há duas décadas, tem também a dificul
dade "prática". Tentou comprar carros velhos e consertá-los 
para vender, mas quando uma pessoa queria comprar um 
carro, meu amigo perguntava: "Para quê o deseja?" Depois, 
meu amigo dizia: Você não quer este carro" e lhe dizia o 
de carro que deveria procurar, e que ele não tinha. Detém-se 
quando uma pedra no caminho. Sai do carro, põe a 
pedra no lugar, onde não ponha em perigo a vida das pessoas. 
Acompanha as pessoas discretamente, para ver se chegam 
bem e facilmente ao seu destino. Elas nem sabem que têm 
um guardião. Faz estas coisas quando "devia estar correndo 
para a algum lugar" ou' "deveria estar cuidando da 
família." Para ele, todas as pessoas são sua família e seus 
cuidados não podem ficar apenas em casa. 

Freqüentemente, a maneira de viver desses meus 
amigos é muito bonita o eu interior aparece, deIxa entrar 
no mundo a humanidade que excluímos, não porque não gos
temos dela, não pensemos que seja um bom jeito de viver, 
mas porque não é "prática". Às vezes, o seu amor por todos os 
outros é vi.:;;to como uma ameaça à manogamia, embora este 
amor nada tenha com a idade ou o sexo. Como me escreveu 
um de meus amigos: "Não se limita à religião certa, à cor 
certa, ao tamanho certo, ao QI ou ao tipo de pessoa. É o amor 
de uma criança que nada sabe destas coisas. Na realidade, é 
engraçado porque não tem sentido que a criança deva amar 
tanto, e tantos, e tantas vezes e ainda ser de novo capaz de 
amar". 
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E uma coisa engraçada é que, num adulto, é mui
tas vezes visto como "perigoso". Como pode haver alguma 
coisa que provoque medo, seja naquele de quem flui o amor, 
sejam nos que o recebem? Ampliado desta maneira, por <lUt· 

deveria haver medo? Porque o medo - que agora conheço 
como desejo de posse - não estava em mim, eu não podia 
compreendê-lo. Eu me sentia completamente inocente e fui 
acusada de ser culpada. Quando eu era ainda fortemente eu 
mesma e sabia claramente o que estava acontecendo comigo, 
isto me parecia tolice. Mas quando continuou, senti dor cada 
vez maior, e cada vez mais confusão. Às vezes, me diziam que 
eu não podia amar tantas pessoas quantas eu dizia que 
amava, que eu estava "inventando", que era "túdo bobagem". 
E então comecei a imaginar se estava "inventando" - e às 
vezes pensei que isto devia ser verdade, porque muita gente () 
dizia. 

Ainda mais tarde, isto era visto como "sexo". Eu dizia 
ingenuamente: "Não, porque também sinto este amor por 
mulheres". Para mim, estava claro que ist~ não era "sexo", 
mas não era assim que os outros viam. "É melhor tomar cui
dado!" 

E agora, quando insisto que não é sexo, muitas vezes 
as pessoas dizem que tenho medo de sexo. Também não é 
ISSO. 

Nem isto, nem aquilo. 
Mas alguma coisa mais. 
Todavia, quando digo que é mais, sou muitas vezes 

acusada de pensar que tenho alguma coisa de especial, e de 
que os outros não dispõem. 

Também não é isto. 
Mas houve um período em que, como todo o mundo, 

fiquei confusa quanto a isto. Agora que me esclareci de 
não preciso falar sobre isso - ainda tenho tendência para 
ocultar o meu amor, pois não quero que os outros me com
preendam mal. Quando não permito que o amor flua em mirn 
com sua expressão própria, ele morre um pouco em mim, e eu 
também morro um pouco - não apenas "emocionalmente", 
mas também em meu corpo. Fico mais velha e menos viva. 
menos viva. 

Felizmente, nos últimos anos, tenho me reunido mais 
frequentemente com pessoas de todas as idades e doi'i 
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sexos que sabem o que é seu amor. Reconhecem o amor em 
mim. Libertado em nós dois, o amor chega a uma união in
tensa. Um deles o denomina "A ressonância silenciosa." 

Não sei porque isto está acontecendo agora com uma 
freqüência muito maior do que a anterior, mas acho que se 
deve ao fato de o tabu sobre o "misticismo" ter sido parcial
mente eliminado. Sei que é verdade que todas estas pessoas 
tiveram experiências consideradas "místicas", embora só o 
tenha sabido depois de nos reunirmos, não antes, e pouco se 
fale a respeito. . . 

Um dia, um médico me telefonou porque estava doente 
e se sentia solitário. Eu só o encontrara lima vez antes disso. 
Pelo telefone, falou em acampar nas Sierras com a família. À 
noite, sentado perto do fogo, ouvind({um urso que se debatia 
nos galhos, e percebendo integralmente com todos os sentidos 
os sons noturnos, sentiu-se oprimido pelo verdadeiramente 
indescritível, o fato de fazer parte da natureza, de todo o uni
verso, com toda a sabedoria que chega a uma pessoa numa 
ocasião assim. Por isso, quase tudo o que fazemos em nossas 
vidas "normais" parecia sem sentido - como contar as penas 
de um pássaro ou correr para pegar um trem que seria me
lhor perder. 

Às vezes, acho que todos temos este sentimento de futi
lidade. Não falo do que provém do fracasso, mas dos momen
tos em que penso no triunfo e pergunto: "O que é que tudo 
isto significa para mim?" Um sentimento de sua insignifi
cância, do absurdo de tanta coisa necessária para chegar a 
isso, de outras necessárias para sua manutenção. Perguntei 
por que se deve manter o triunfo. Quando eu me sinto assim, 
geralmente me dizem que existe alguma coisa err'ada comigo 

que eu "devia ser feliz." Existe alguma coisa errada comigo 
mas não fico "certa" se me convencer de que isso tem sentido, 
por que isso não é verdade. 

Eu disse ao médico: "Com esse conhecimento inicial, 
tudo o mais vai ficar diferente". 

"É verdade." 
Na ocasião, eu não sabia que isto já acontecera com 

ele. Continuava como médico, com os mesmos consultórios, os' 
mesmos pacientes e os mesmos compromissos no hospital, 
mas estava encarando a "medicina" de maneira diferente 
de acordo com HIPÚCRATES: "É mais importante saber que 
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tipo de pessoa tem uma doença do que saber que tipo dt· 
doença a pessoa tem". Insiste também em que haja um De
partamento de Atendimento das Pessoas nos hospitais e nas 
escolas de medicina. É uma idéia muito prática, mas, mesmo 
que isso não fosse verdade, quase todos nós a valorizaríamos. 

... Pediram-me para explicar isso. 
Supõe-se que seja muito ruim dizer alguma coisa 

"contra a profissão médica porque então as pessoas perderão 
a confiança nos médicos, e isso, por sua vez, diminuirá as 
possibilidades de cura. Mas acho que nós, pacientes, podemos 
manter a cabeça no lugar principalmente se vemos que o 
que criticamos não é só a insensibilidade por parte dos médi
cos, mas uma incompreensão geral do que significa "atendi
mento das pessoas". 

Geralmente não me sinto assistida por médicos ou em 
hospitais. Existe pouca ou nenhuma reação a mim. Sou apro
vada ou condenada segundo um estereótipo da maneira pela 
qual um paciente deve comportar-se, e o que digo é aceito ou 
recusado segundo um estereótipo também. Em sua obra com 
um grupo de médicos, MICHAEL BALINT verificou que cada 
médico tem uma idéia própria quanto à forma de comporta
mento ideal dos pacientes, e tem uma determinação quase de 
militante do Exército da Salvação para que se comportem as
sim. Verifiquei, por observação e como paciente de vários 
médicos diferentes, que cada um tinha suas idéias quanto ao 
meu comportamento ideal, e que, quando eu fazia o que que
riam que eu fizesse, eram bons para mim; quando não o fazia 
l'icavam zangados comigo. Como, naquele tempo, eu dependia 
muito dos médicos, temia que pudessem me mandar embora 
se eu os desagradasse demais. Por isso, tentei ser o que que
riam que eu fosse, o que me pediam. Durante o período de 
minha doença, quando eu não tinha dinheiro, quando me 
sentia dependente também sob este aspecto, fiz o mesmo es
forço com relação a outros. Nesse processo, fiquei bem neuró
t.ica. Parece-me que é uma dessas coisas que perturbam as 
aianças, de maneira que, nesse momento ou mais tarde, se 
!.ornam problemas. Existe o medo de serem mandadas em
hora, de não receber o atendimento de que precisam e que 
IlÚO podem conseguir sozinhas e, portanto, tentam ser e fazer 
I) que delas se exige. Isto atrapalha qualquer um. Portanto, 
nún é apenas "falta de amor" - embora a falta de amor sem 
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dúvida entre nisso, pois "eu" só sou amada se me deixo em
purrar para um padrão que me exclui. Em nenhum sentido 
sou respeitada, nem sou atendida, por mais coisas que se 
façàm "para" mim. 

Quando um tratamento médico é prejudicial para 
mim, posso saber disto antes que esteja evidente para os ou
tros, mas devo continuá-lo e, assim, me torno "importuna" e 
"insensata" se protesto, e "indisciplinada" se recuso. Sou cas
tigada sutil e grosseiramente pela minha desobediência. Sou 
colocada na posição de precisar lutar quando, para ficar bem, 
o meu corpo precisa ficar em repouso. 

Quando faço perguntas, respondem-me com evasivas. 
Estas evasivas, supostamente "para meu bem", e para que 
não me preocupe, tendem a fazer com que pergunte o que é 
tão perturbador que não pode ser dito. 

Num hospital supõe-se que eu coma tudo o que me dão. 
Quando como, isso provoca comentários favoráveis. Sou uma 
boa menina. Quando não como, é comentando desfavoravel
mente. Sou uma menina má. Quando estava no hospital de
pois do nascimento de um de meus filhos, uma noite tive dor 
de barriga - e pude ouvir o choro de todos os bebês. 
Pareceu-me que devia haver alguma coisa ruim na comida 
que eu comera, e que diante de minhas dores de barriga seria 
melhor para mim não tomar a primeira refeição ou, pelo 
menos, não antes de falar com o médico. Expliquei isto para a 
moça que trouxe a refeição. Ela saiu e uma enfermeira veio 
correndo, e expliquei o assunto para ela. Disse que não come
ria, até ela chamar o médico. Veio outra enfermeira e tentou 
conseguir que eu me alimentasse. Pareceu-me que eu estava 
cercada de enfermeiras que insistiam para que eu comesse. 
ainda que provavelmente não tivesse acontecido muitas 
vezes. Mas eu estava cansada e era assim que me sentia. 
Para mim não era bom sentir-me assim, empregando a 
minha força numa "luta" que era apenas de defesa, quando a 
minha força deveria estar crescendo em mim. 

Finalmente, veio uma enfermeira brandindo os braços 
e dizendo "Não coma agora!" como se estivesse dando uma 
ordem a que eu não obedecera. Falara com o médico. 

Em outro hospital, às vezes eu não comia porque o 
alimento que me traziam não me atraía. Não sabia porque, 
mas me incomodava. Não era para eu decidir isso sozinha. 
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Meu estômago é que me falava. ou sete semanas Ill:tís 

tarde, o médico soube porquê, e pediu muitas desculpas. Es
quecera de uma coisa que aparecera nos raios-X. Eu não po
deria culpá-lo, porque me contara o que tinha aparecido fIOS 

raÍos-X e eu também o esquecerá, pois no momento cstúv;l
mos mais preocupados com outra coisa. Ainda não se trans
formara num problema. Quando se tornou um problema, 
a primeira a saber, pois o problema estava em mim. 

Este não é o lugar para discorrer sobre todas as outm:-; 
maneiras pelas quais não me senti respeitada por médicos (' 
enfermeiras. Podem ser enfeixadas na afirmação de qU(' 
existe pouca ou nenhuma interação. Não me sinto atendida, (' 
quando não me sinto atendida, não estou sendo atendida 
por mais que alguém possa sentir que está fazendo algo 
mim. Eu não sou consultada. 

Ocorre a mesma coisa na situação médico/paciente, 
professor/aluno, pai/criança, governo/índios, assistenL<' 
social/beneficiados, ou qualquer outra autoridade/situaçüo 
escrava. 

Supostamente, as coisas são feitas por (para) mim, mas 
na realidade são feitas para (contra) mim. Como estou 
dada no espírito das autoridades, que autenticamente que
rem me ajudar, sou "ingrata" se resisto, e elas se sentem fe
ridas quando não lhes agradeço pelo que fizeram "por mim". 

Mas não me sinto servida, sinto-me excluída. 
E na realidade é o que acontece. Não me deram es

colha. Não me disseram quais eram as escolhas. Estas foram 
resolvidas por mim. 

Nem todos os médicos fazem isto. Posso escolher S(' 

quero continuar com um médico fazendo perguntas e vendo o 
tipo de respostas que consigo, e como ele me considera 
quando faço as perguntas. Se respeita as minhas perguntas 
(e a mim) e me dá respostas claras, diretas, tenho confiança 
nele. Qualquer que seja a verdadeira crítica à profissão mú
dica como um todo, confio nele e o respeito. Se fica zangado 
com as minhas perguntas e as afasta, ou dá respostas evasi
vas, em minha linguagem não me atende. Não aceita o f:lt.O 
de que se estas perguntas não fossem importantes para mim, 
('u não as teria feito. Não compreende que as respostas clar;ls 
súo necessárias para a minha paz de espírito e do corpo. 
Numa cidade onde era uma estranha, escolhi uma vez Ulll 
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médico por entreouvir uma mulher dizer: "Nunca irei de 
novo ao Dr. X. Sempre diz que não sabe". Nunca fiz uma 
escolha melhor. Sabe muito mais que a maioria dos médicos e 
atende de fato aos pacientes. Tem também um horário cheio 
e uma longa lista de espera, mesmo que uma ou várias mu
lheres tenham desistido. Não tem medo de dizer: "A culpa é 
minha". Vive com a realidade, inclusive a realidade do amor 
não-possessivo. 

Chega de falar nisso. 
Algumas horas depois de conversar pelo telefone com O 

médico que falou de sua experiência mística nas Sierras, re
parei que parecia ser consideravelmente menor a minha difi
culdade com o "mundo seguro e conformado". Sempre que 
tenho esta aceitação de outro, sinto-me liberada para mim. 
Não existem imposições "para fazer as coisas", mas eu me 
dirijo para elas, como uma parte da ação. Mesmo quando as 
mesmas coisas são feitas, são feitas de maneira diferente. 
Não existem "dois mundos" - apenas este. Não estou divi
dida. O "mundo seguro e conformado" continua a existir, mas 
na realidade não o aceito, nem o rejeito. É mais como um ágil 
contornar de convenções e burocracias. Tenho um sentimento 
de boa invisibilidade, de não estar sendo realmente obser
vada, a não ser pelos que estão comigo em meu mundo. Tal
vez isto decorra do fato de eu não reparar nos que poderiam 
me condenar: sua condenação não entra em meu mundo e 
nem em mim. Será que a minha condenação dos outros foi 
eliminada com a condenação de mim mesma? Que importa? 
,Juntas elas vêm e vão. 

É este o mundo a que aspiro quando o perdi não o 
útero ou o seio materno, mas o agora, ativo e vital, vivo e 
vibrante. Não estou perdida na eternidade, nem no tempo; na 
inconsciência ou na consciência. Juntam-se em mim. Estou 
exatamente onde devo estar um ponto que se move no 
tempo, contra um fundo de eternidade. 

Quando estou neste mundo, o amor não-possessivo está 
completamente presente - tocando suavemente, mas nunca 
prendendo alguma coisa. Não preciso fazer correções em mim 
para chegar a isso como faço, às vezes, em outras ocasiões. 
Neste mundo, o amor apenas é. Você vem em minha direção. 
Tenho o sentimento de um sorriso. Você me deixa. Continua 
a mesma felicidade de bailado suave. Às vezes, sinto falta de 
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você. Sinto mesmo. Você surge em meu pensamento mas 11<10 

está presente. Mas, ao mesmo tempo, não estou sentilldo 
falta de você, pois você continua comigo. Desejo o seu lH'lll. 

Não o que você está fazendo e nem preciso sabê-lo. () nH'1I 

desejo é um sentimento sem palavras: "Que tudo esteja l)('lll 

com você". 
Você está aqui. Isso é bom. 
Você não está aqui. O bem-estar continua em mim. 
Você está com outra pessoa? Acredito que você 

feliz. 
A minha vida continua, e minha vida sou eu. 
Neste nível profundo, estamos juntos e uma distãncia 

de dez mil milhas é aí ao lado. Não, não aí ao lado. Aqu i 
mesmo. Não sinto saudade, pois você está comigo e gosto 
disso. Você não ocupa meus pensamentos, minha vida, mas 
está comigo como a minha respiração que continua, man
tendo em mim a vida. Todos os muitos vocês que eu amo 
estão juntos em mim sem luta; o mesmo ocorre com os qtW 
estão fisicamente perto de mim. Existe sensibilidade em tudo 
que faço, e todo o mundo muito vivo. 

Nesses momentos, as relações sexuais não são 
tantes para mim. Nunca o foram, em qualquer fase de 
vida, quando vivo com toda a criação. Li em dois lugares 
muito diferentes que os rituais sexuais dos povos primi
tivos tinh'am a finalidade de estimular o sexo em pessoas que 
estavam excessivamente felizes para que se importassem 
com ele. Não estavam cumprindo os seus deveres. 

Agora, um jovem muito atraente e capaz me diz, com 
amargura: "O único lugar onde você pode estar perto de 
guém é na cama"; uma mulher de seus quarenta anos diz: "() 
único momento em que estamos juntos é na cama; que tipo de 
easamento é este?" 

Tenho uma carta escrita quarenta anos atrás, por 11m 

homem que era famoso e difamado por ser campeão da I 
dade sexual, embora seus "seguidores" usassem a liberdad<, 
sexual de maneira nada liberal de insistir que todos dpv('
riam entregar-se a ela com freqüência: a solução. Embora ao 
mesmo tempo desdenhassem as panacéias. Estavam presos 
pelo sexo ou ao sexo - como os terapeutas "não diretivos". 
que ficam amarrados por se dirigir à não direção. A carla diz: 
"Estive muito feliz a noite toda. Em alguns sentidos 
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mos ao dominar a paixão - suas transmutações mentais têm 
uma qualidade maravilhosa". A expressão é estranha porque 
que escreveu isto não era um norte-americano. Escreveu 
também dentro dos conceitos de seu tempo e, por isso, inter
pretava sua experiência em função da sublimação freudiana. 
"Dominar a paixão" soa como falta de espontaneidade e li
berdade, mas na realidade fez a sua escolh"a. Não foi a con
venção que ditou a sua escolha, nem uma anticonvenção. Em 
função de sua vida, havia alguma coisa que ele queria explo
rar na ocasião. Como acontece muitas vezes quando se ex
plora algo, deparou com alguma coisa que não previra. 

Passo para a minha vida quando digo que não falaria 
de "transmutação mental", embora eu concordasse com a 
"qualidade maravilhosa". Através disto, compreendo alguma 
coisa da visão religiosa do sexo que, certa vez, me pareceu tão 
desorientada. Ainda penso assim quando vejo a maneira de 
apresentá-la. Penso que, quando há erro, é o mesmo erro que 
o sexo (e outros) que as pessoas fazem: procurar impor aos 
outros o que deve ser voluntário. Tenho de estar disposta, 
como o estava o homem da carta. Esta parece ser a diferença 
entre o céu e o inferno. Não estou obrigando ninguém a acei
tar a minha opinião sobre isto, mas acho que ela deve ser 
apresentada ao lado de outras, para que as pessoas escolham 
por si, de maneira provisória. Fazer dela uma crença ou um 
dogma nos levaria à mesma dificuldade em que estamos ao 
chegar pela porta oposta. "Você deve", "Você não deve". Or
dens conflitivas. 

Quero apenas que cada um olhe para dentro de si, de 
sua experiência, e proponha as suas dúvidas. teria muito 
prazer quevocê lembrasse de mim como um começo" não "um 
fim". 

Para mim, não existe apenas a questão de ter ou não 
relação sexual, mas também, se houver esta relação, como 
ocorreu? Não proponho isto no sentido exterior, e que se dedi
cam muitos livros. Segui-los é tratar das coisas avessas. A 
acentuação é dada ao ato de agradar, agradar o outro. TRI
GANT BURROW fala por mim quando escreve que 

O amor é unidade, participação, compreensão. É sim
ples, harmonioso, incondicionaL O amor e a vida 
são uma coisa só. É a vida em sua relação subje-
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tiva. Pelo contrário, a cognição refere-se ao con
traste, à demarcação, à distinção. É um pan>ntp 
próximo do orgulho. Em outras palavras, é sinú 
nimo de aquisição, objetivo, cálculo. Portanto, 
aproxima-se do auto-interesse, do desejo, ou ::;eja, 
da sexualidade (diferenciada da unificação e es
pontaneidade do sexo). 

Parece-me que chegamos melhor ao sexo quando nüo 
há palavras entre nós, de forma que possa estar com o amOlO 
que é 

sem objeto. É integral, espontânea, livre. A sexuali
dade tem seu objeto. Sua satisfaçâo que divide. A 
sexualidade sempre colide com ó amor. É o eu, e () 
amor é precisamente a ignorância do eu.*. 

Então - como posso amá-lo ou você me amar ou eu 
agradá-lo ou você me agradar? O amor e a felicidade sim
plesmente estão presentes. 

Mas para mim é muito fácil ser apanhada nas conven
ções, desempenhar um papel em vez de ser apenas eu, sem 
pensamentos a meu respeito. Mesmo quando desejo estaI' 
livre de papéis, mais freqüentemente a outra pessoa insistI' 
nisso, e não permite a minha liberdade. Às vezes alguém () 
faz. 

PAUL E. LLOYD trabalhava em física até passar 
que se denomina de um "episódio esquizofrênico" - uma ma
neira extraordinária de rotular o inferno e chegou ao outro 
lado, sabendo o que queria neste mundo, deixando esse despjo 
entrar no mundo, através dele. Tornou possível a criação do 
Western Behavioral Sciences Institute, e permitiu que esU' 
livro fosse escrito e composto. O apoio que me deu para que o 
I i vro pudesse ser escrito provocou dificuldades temporárias, 
que nenhum de nós queria: ele não queria se sentir como UIll 

benfeitor; eu não queria me sentir como uma beneficiária; l' 

no entanto, no caso, em nossas cabeças havia estas noçúps. 
Mas como nós dois não as quiséssemos, nós as atiramos fora (' 

I 	 De Preconscious Foundations of' Human Experience, de TRICANT B!!H 

IWW, Nova York: Basic Books, Inc., 1964, p. 30. 
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as ultrapassamos. Quem deveria ser grato a quem? Ficamos 
os dois felizes. 

Esta liberação foi muito boa para nós e nosso amor es
tava presente. Então, as noções convencionais das relações de 
homem/mulher nos perturbaram por algum tempo, embora 
nada disso durasse muito. Homem/mullfer como "amigos" 
(convencionais) era menos do que queríamos, com a distância 
mantida cuidadosamente, dizendo "Somos amigos, mas não 
permitiremos que venhamos a ser mais do que isso", evitando 
uma proximidade e uma interação reais. Homem/mulher 
como "amantes" (convencionais) era menos do que quería
mos, com suas exigências de proximidade e sua possessivi
dade. Qualquer dessas relações exigiria alguma coisa de nós. 
Afastamos as duas e chegamos ao que queríamos - ser hu
mano a ser humano. Não pode ser descrito. É ambíguo de
mais. Nunca existe qualquer certeza a respeito. E nós gosta
mos disso. 
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XIV 

Seria difícil conceber alguma frase da experiência mental 
menos representativa da crescimento e evolução 
consciente que a "normalidade". 

TRIGANT BURROW' 

Dizem-nos que não somos práticos e, em si, essa afir
mação não nos perturba muito, mas a maneira de dizer signi
fica que somos irresponsáveis, e isso dói muito. Nosso amor é 
chamado de "sexo", e às vezes ficamos confusos com o que nos 
dizem. E nosso conhecimento de um mundo melhor é cha
mado "idealismo" ou "misticismo" ou "imaginação", e quando 
gostaríamos que as pessoas entrassem em nosso mundo para 
conhecer suas alegrias, elas têm medo e desejam que che
guemos aos delas. Mas o seu é um mundo que conhecemos e 
de que não gostamos; o nosso mundo é um mundo que elas 
não querem explorar. 

Queremos um mundo que seja agradável e amistoso, 
mas elas dizem: "Este mundo é assim" - e continuam a 
avançar por cima dos outros para "chegar a algum lugar". 
Dizem: "Seu problema é que você não tem ambição". E nos 
sentimos envergonhados e culpados, e rastejamos para dentro 
de nós mesmos e nos escondemos. 

Dão a entender: "Você é imprestável". Querendo ser 
bons, sentimo-nos maus, pois somos imprestáveis. E se hou
ver bastante disto, sem a fermentação do amor e da com
preensão, entramos numa espécie de paralisia e nada pode
mos fazer. Nós nos sentimos muito culpados. Não podemos 
fazer "o que é certo". 

E se fazemos mesmo estas coisas que estão "certas" e 
são "boas", prpcisamos nos tornar frios para fazê-las; frio::; l' 

* lbid. p. 44 
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duros, para não e~corregar e ser humanos, a fim de que não 
nos lembremos de nós e conheçamos a dor. "Esqueça!" "Fique 
atento a seu trabalho." O que é importante é ficar no alto, 
para ser respeitado. Mas onde estará o alto se não existe a 
base, e porque é que algumas pessoas precisam estar em 
baixo? 

Procuro fora, nos outros, o que só posso achar em mim. 
Quanto menos auto-respeito tenho, mais preciso respeito de 
outros para tomar o lugar de meu auto-respeito e o respeito 
de outros pode ser perdido com muita facilidade. Só num des
lise... Por isso, preciso sempre tomar~cuidado, ser cautelosa. 
O mundo é uma selva e me tornei uma fera. Ou ele está me 
transformando numa fera que cria a selva'? Ou, então, o 
mundo é visto como uma selva e não quero fazer parte dele. 

"Fará de você um homem." Um homem? Ou quer di
zer: "Tirará de você o que eu não tenho?" "Do que eu desisti, 
você também precisa desistir." 

É humano ser brutal? 
Ou é apenas humano cometer um erro? 

"O egotismo é evidentemente incômodo. Na medida em 
que sou Alguém, eu me separo dos outros. Fico preso a neces
sidades e deveres, de momento a momento sou avaliado e pe
sado aos olhos dos outros, uma vítima da opinião (minha e 
deles), constrangido a apresentar a fisionomia e a roupa me
lhor de meu lojista." Isto acontece também quando sou Nin
guém. Acontece o mesmo se sou olhada do alto ou de baixo 
(opinião - minha e dos outros). Minha única liberdade está 
em ser igual não aos Alguéns nem aos Ninguéns, mas 
igual a todos nós. Não posso sentir-me acima de alguém sem 
colocar outra pessoa abaixo. Não posso sentir-me abaixo de 
alguém, sem colocar alguém acima. "Todos os homens são 
iguais se os encararmos como tais._" 

Quando vivo com igualdade, os Ninguéns geralmente 
gostam de mim, mas os Alguéns nem sempre ficam felizes 
com)sso. Não lhes demonstro o devido respeito. Quando eu 
tinha doze anos, minha mãe contou que a minha professora 
de primeiro ano dissera: "Não sei o que fazer com sua filha, 
Sr.a Fox. Ela me trata como se ela fosse a maior autoridade 
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da cidade." Fiquei muito triste quando ouvi isto, porque ('u 
amava e respeitava muito Miss Livingstone, e sentira niti
damente que era igual a mim. Tinha muito que aprender 
com ela, mas não obstante, ela era igual a mim. Senti tam 
bém assim com BERTRAND RUSSELL, quando eu tinha vinte {' 
poucos anos. Ele gostou disso. Para mim, é a democracia. A 
igualdade aparece na honestidade, e na aceitação de 
como sou. Sou diferente quando sou organizadora de im
prensa universitária e quando trabalho como cozinheira 
numa pensão? Para mim, é bom variar assim minha maneira 
de viver e observar a tolice que minhas idéias têm mais 
peso como organizadora que como cozinheira, embora seja a 
mesma pessoa, com as mesmas idéias. Para mim, foi bom ob
servar há anos atrás que eu era recebida com deferência 
pelos funcionários do escritório quando vestia um traje de lã 
inglesa e estava penteada, e era ignorada por eles quando 
estava de calça de brim e camisa de flanela, com os cabelos 
despenteados por causa da viagem no jipe. Nos dois casos, 
não se encontravam comigo. E quem - ou o que me en
contrava? 

O eu aberto é falso se se nega, pois então não está 
aberto a suas necessidades. Seria agradável se não nos con
fundíssemos tão facilmente. Quando cheguei a identificar a 
minha necessidade de não obrigar os outros ou a mim 
mesma, e que precisava "deixar as coisas acontecerem" e 
tudo estaria bem, eu estava me preocupando tanto em não 
me impor aos outros (ao olhar para fora) e tão certa de que 
aquilo de que eu precisava apareceria e não apareceu. 
Passou muito tempo até que eu compreendesse que eu estava 
fazendo acontecer o não-acontecimento por não permitir que 
eu acontecesse, que eu estava me forçando. Chegamos a estes 
conhecimentos em nós e os interpretamos mal, pois vivemos 
com eles, como eu fiz. "Nada tenho a fazer - tudo virá ató 
mim." As palavras estão muito bem quando as leio no lugar 
certo em mim. Eu não devia fazer alguma coisa intencional
mente para provocar alguma coisa. Mas se não deixo que meu 
eu aconteça, não posso entrar no que acontece, que é onde os 
acontecimentos ocorrem. Ainda cometo às vezes este erro, 
mas agora reparo mais depressa. Quando eu sabia que para 
mim era certo sair de um lugar, esperava que as circunstún
cias ou as pessoas o permitissem - fizessem com que acont('
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cesse. Eu sabia que era certo: portanto, devia acontecer. 
Então observei que eu esperava que a decisão viesse de fora, 
me obrigando. Nesse ponto, tomei por mim a decisão. Na 
verdade, já se formara em mim, mas eu não a deixara agir. 
Quando deixei, então outros acontecimentos ocorreram perto 
de mim e, de um modo geral, foram muito bons, não só para 

mas também para outros sob aspectos que eu não 
poderia ter calculado. 

A verdadeira tranqüilidade quer dizer ficar parada 
quando chegou o momento para isso, e avançar 
quando chegou o momento de avançar. Desta ma
neira, repouso e movimento estão de acordo com 
as exigências do momento, e então a vida se ilu
mina,':' 

o fio da navalha. 

O centro do aI voo 

Uma linha fina. 

Um pequeno ponto. 


Tão mais fácil perder que ganhar, cair de um lado ou 
do outro. E contudo, parece que sou constituída de um modo 
que posso fazer isso, a não ser que me livre do que me im
pede. 

Então, "não me apresso" quando não devo me apres
sar, e permito que os outros também não se apressem. Não os 
apresso nem me apresso. Como já disse, quando me apresso 
leva mai.:; tempo e perco a calma. Ou como disse uma jovem: 
"Sinto que por dentro a 90 milhas, e por fora a 5 milhas por 
hora". Quando reduzo a velocidade, a velocidade interna de
cresce e a externa aumenta, até que se combinem. É o meu 
sentimento subjetivo (Quando uma criança pequena parece 
estar vadiando e afirma "mas estou com pressa", pode estar 
dizendo a verdade a seu respeito.) Objetivamente (como sou 
vista por outros) reduzi a velocidade, posso até parecer 
"inerte", mas, embora eu "faça" menos, realizo mais. Estou 
em harmonia comigo mesma e o que quer que eu faça ocorre 
facilmente e bem. Não faço tudo o que gostaria de fazer, mas 

* Do I Ching: The Book of Changes, RICHARD WILHELM, tradução para o 
de CARY F, BAYNES. Nova York: Pantheon Books, 1950, p, 214, 
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faço tudo o que posso (em qualquer momento). Ao me limitar, 
tenho o sentimento de ser livre. E o que é "livre" além de ter 
o sentimento de sê-lo, através de meu corpo e de meu espí
rito, com todo o mundo aberto para mim? 

"O tempo reduz a sua velocidade quando estou ente
diada, e a acelera quando me sinto interessada." Parece-me 
qUe isto ~;ó é verdade quando estou no lugar errado, onde hil 
uma cLoÍsa ou outra. Existe outro lugar (ou mundo) em que 9 
tempo rr:u.da de maneira diferente: não estou entediada', 
Estou interessada e, todavia, fico surpreendida com o que foi 
feito, de que um dia comum de trabalho só tenha tido algu
mas horas. Olho o relógio e me admiro de ver que se passou 
um tempo tão pequeno. Durante estas poucas horas, o tempo 
não pareceu ser rápido ou lento. O tempo e eu passamos jun
tos, portanto, como posso senti-lo em movimento, ou observar 
a sua velocidade? Nem parou nem fugiu de mim. Só posso 
estar consciente do tempo quando não vivo integralmente no 
presente. 

" ... não mais visto como o mundo objetivo e abstrato 
físico ~ um eu totalmente impessoal diferente do meu eu." 

Penso... 
Quando eu estava morrendo rapidamente, conh(~ci dois 

aspectos de meu corpo. Com os meus olhos, podia ver 
de mim, da maneira habitual, mas esta parecia irreal. Eu 
vivia com um tipo diferente de visão, de uma forma que me 
era muito desorientadora - nova e estranha, e ao mesmo 
tempo parecia mais real que a outra visão de mim. Nos dois 
anos seguintes, para me tranqüilizar, procurei uma descrição 
de uma experiência semelhante, e nada encontrei. Depois, 
numa revista, encontrei uma descrição das "duas escrivani
nhas do físico atómico" uma, que todos conhecemos, sólida, 
onde podemos nos sentar; a outra toda de átomos turbil 
nantes, com espaço entre eles. Com clareza absoluta, era uma 
descrição das duas maneiras como eu me "vira": a habitual, 
e, a outra, como partículas de um raio de sol. Com as duas 
vivi durante semanas. Quando tiraram raios-X de meu corpo, 
isso pareceu absurdo. Qualquer um (pareceu-me) podia ver 
que nada havia ali me segurando contra a luz e olhando 
através de mim. Se o médico tivesse entrado no quarto e p<,r-
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I
guntado "Onde está você?" teria tido mais sentido para mim, como diferenciar entre o chá e o café, ou entre o som dp Ulll 
fi 

do que fah~r comigo como se pudesse me ver. 
Tive o mesmo tipo de experiência quando não estava 

morrendo. Recebi uma carta da amiga M criticando vivamente 
o amigo C. Como eu conhecia a vida do amigo C, senti-me 
ferida por esta falta de compreensão. Quis escrever para M e 
repreendê-la por repreender C. Mas ao mesmo tempo, eu co
nhecia bem a vida de M porque ela fizera aquilo e sabia 
também que C criticaria M da mesma maneira. Assim, por 
que deveria atacar uma, para defender o outro? E se eu o 
fizesse, não estaria fazendo a mesma coisa - eu mesma fa
zendo o que me zangara em minha amiga? 

Eu sabia disto, mas não podia aceitá-lo. Continuava a 
querer ser dura. Sentia-me dura com M e isto precisava 
exprimir-se. Mas era completamente irracional e lutei contra 
isso. A minha atenção não estava em deixar de escrever a 
carta, mas em tentar tirar esta tolice de mim. Era um conli 
flito interior de tal ordem, que senti que eu compreendia o 
sentido da "exorcização do demônio". Eu me sentia tão amar

II rada que me parecia que nunca poderia sair daquilo. Aí me 
libertei - e entrei também numa experiência "mística" do 
tipo das que sabem que "Sou o meu irmão" (e meu irmão sou 
eu), e tudo se transformou em átomos dançantes. É como 
uma espécie de vislumbre, sem fronteiras claras. SIDNEY 
COHEN diz "O nosso mecanismo visual deve ter se desenvol
vido mais com o objetivo de manter o organismo capaz de 
viver do que com o objetivo de ver as coisas como elas são." 
Às vezes vejo as coisas mais próximas do que estão? Se isso 
ocorre, será uma "alucinação"? 

Pareceu-me que, como tudo se limitava a esses átomos 
com espaço entre eles, tudo poderia passar através de tudo 
mais - que eu poderia atravessar a parede de tijolos fora de 
minha janela, desde que vivesse integralmente com esses 
átomos, e não me permitisse ficar abalada pelo meu outro 
conhecimento da "parede de tijolo" e de "mim". 

Isto me parece tão fantástico quanto para qualquer 
outra pessoa, mas foi a minha vivência - e não a minha 
imaginação que é outro tipo de vivência. Sou capaz de fanta
siar - e às vezes o fiz deliberadamente. Não é a mesma 
coisa. Posso diferenciar entre as duas coisas, exatamente 
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tratar e o trinar de um pássaro. 
Depois desta vivência, estava livre da ligação. O meu 

reconhecimento da realidade de minhas duas amigas ('ra 
como alguma coisa vista e integralmente por mim, 
sem dúvida, sem agitação como o fato, de que as duas ti
nham olhos castanhos. Nada seria necessário nesse caso -. 
nada a fazer. 

Não compreendo esta experiência dos átomos dançan
mas existe e, quando a aceitei, lembrei-me de outras ex

periências deste tipo. O meu seletor parece fazer isto: exclui 
uma experiência e todas as outras do mesmo tipo ficam f<', 
chadas, escondidas de mim. Quando a fechadura é quebrada, 
são também liberadas todas as experiências semelhantes. 
Existe outro seietor que não mencionei. Esse é muito mais 

discriminador. Ou talvez apenas discrimine de maneira dife
rente. Dos arquivos, seieciona precisamente a experiência ou 
m; experiências passacü:" que me dirão o que desejo saber _ (' 
nada mais.) 

Uma das vezes em que tive a experiência dos átomos (' 
da unidade total foi em 1947, quando estava numa longínqua 
comunidade Navajo, onde minha amiga era a única habi
tante nãO-Índia. Ela trabalhava lá, nas muitas funções dI' 
que era capaz. Uma destas era de enfermeira, embora nú() 
tivesse formação para isso. Um dia, saiu para ajudar, como 
pudesse, uma mulher navajo que dava à luz seu ten.'{'in 
filho. Voltou aparentemente abalada, e que 
ii mulher poderia entrar em convulsões depois 
do bebê. Telefonou ao médico mais próximo, a setenta e cinco 
milhas de distãncia, numa estrada de terra muito ruim. () 
m(,dico respondeu que nada havia a além de mant{'-Ia 
nquecida e esperar. 

Juntamos todas as garrafas que encontramos na casa. 
que eu e outra visitante vol t <is 

;·wmos com ela. A outra recusou. que rninh;1 
amiga precisava de apoio moral e que eu nada tinha a 

. Eu também fiquei abalada ao pensar em tudo o quc nau 
que ponto era incapaz para o que quer que foss(' 

IU';-;La situação, e meu completo desconhecimento dos navajos, 
poj;-; acabara de chegar lá. (~uis dizer Não! Mas como ('u po-
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deria abandonar minha amiga que precisava de mim? Disse 
que sim, e fui. 

A mulher navajo estava deitada numa pele de carneiro 
no chão, diante de uma tenda, onde não havia absolutamente 
nada. Havia uma sombra feita de galhos diante da tenda. Os 
outros dois filhos, de cerca de trés anos e um ano de idade, 
estavam sentados no cJ1ão, perto dela. A mãe estava sentada 
a seu lado, tornando a arrumar às vezes os galhos de junípero 
em volta da cintura da paciente, que deviam ajudá-la a ven
cer a situação. O marido e o pai da paciente estavam um 
pouco afastados, de costas para nós. 

Os dois homent' acenderam o fogo e puseram sobre ele 
uma tina de água. Quando a água esquentou, enchemos as 
garrafas e as colocamos em volta da mulher, rodeando-a 
completamente e pu~emos cobertores sobre ela e sobre as 
garrafas. 

Depois, esperamos. 
A capacidade de esperar dos índios é tão grande que 

nada existe capaz de descrevê-la. Aparentemente, não tem 
fronteiras ou limites. Esta paciência me penetrou. E, então, 
comecei a sentir a dor que havia em todos os Navajos, que 
não se exprimia na voz, no rosto ou no gesto. Não a tinha 
imaginado. Não começou em mim, como ocorre muitas vezes 
com a minha "empatia". Veio para mim, foi recebida por mim 
e eu a partilhei ternamente. Em toda parte havia esta ter
nura. De repente, a criança menor começou a se agitar. A de 
três anos pôs o braço em volta da menor, e a agitação parou. 

Quanto tempo ficamos assim, não Os homens con
servaram o fogo e a água quente, e quando esfriou a água das 
garrafas, nós as enchemos de novo. 

Por fim, houve uma mudança na paciente. Parecia 
estar inteiramente aliviada. Mesmo sem saber o que estava 
acontecendo com ela, agora parecia estar livre. 

Minha amiga mandou que os homens pegassem uma 
cama e algumas outras coisas da escola do governo, 
colocando-as na tenda. Pediu que os homens colocassem a 
mulher na cama. Depois, pegou duas panelas de água e dois 
esfregões. Estendeu-me um deles e começou a lavar o rosto 
da mulher. Fez um sinal para que eu lavasse suas coxas en
sanguentadas. Hesitei. Parecia uma invasão da intimidade 
da mulher, que não podia falar inglês, para quem eu não 
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podia exprimir meu sentimento, e que eu não sabia como S(' 

sentia a meu respeito. Mas aí o meu pensamento parou e a 
minha parte humana dominou. Lavei-a delicadamente. Olhpi 
em seus olhos e vi tanta confiança de que eu faria o que po
dia, sem esperar mais que, de certo modo, esta confiança em 
mim, uma estranha de uma raça que dificultara tanto a vida 
de seu povo, me dominou. Senti-me renovada. Todas as fron
teiras dissolvidas. Havia todos estes átomos dançarinos p 

essas cores flutuantes com formas vistas apenas de maneira 
ténue; o amor era o único sentimento que eu tinha ou conhp
cia. Continuamos a lavá-la, mas não havia sangue, nem 
carne, apenas movimento. Minha amiga, a mulher Navajo {
eu não parecíamos três pessoas, mas uma só, e eu me 
integral. 

<tA profundidade natural no homem é a totalidade da 
criação... " 
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oFim: um Início 

Se este é verdadeiramente "O fim" deste livro, é que 
nada aconteceu. Se o leitor o levar adiante, aumentando a 
experiência destas páginas, estará acontecendo alguma coisa. 

Existem duas maneiras de levá-lo adiante. Para al
guns, isto será vertical - indivíduos que irão "mais adiante" 
que qualquer um de nós neste livro - mais profundamente 
em si mesmos. O "mais adiante" horizontal ocorre quando 
muitos de nós, individualmente, nos aproximamos cada vez 
mais de ser nós mesmos, e deixamos que outros sejam eles. 
Isto ajuda a libertar algumas pessoas para o vertical. De 
qualquer maneira, sem o "mais adiante" horizontal, o verti
cal hão chega a nada. É por isso que o que cada um de nós faz 
é importante e comparável a todos os outros. Por)anto, este 
livro é dedicado a todos nós - para explorar, exprimir e 
viver mais totalmente o que é ser humano. 
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Criança, não sejas criança em tudo que fizeres, 

Pois a criança, impaciente e curiosa, rompe o botão, 

E a flor que tanto desejavas ver 

Está para sempre perdida. 


Deixa-te também desabrochar, 

Sem que tu mesma te forces ou conduzas. 

Deixa também que a vida te desdobre 

Sem teu \Jsforço ou tua intenção. 


Esquece a impaciência, deixa que a curiosidade 

Se volte para o suave desabrochar, 

Essencial para o teu desenvol vimento, 

Pois tu mesma, tua vida e o mundo são uma coisa só. 


Se tentares esse suave desenvolvimento, 

O teu florescimento será 

Mais do que aquilo que imaginas, 

Mais do que esperas ou desejas. 
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A Respeito de Bibliografias 

Originalmente, cada um dos artigos especializados 
deste livro tinha uma bibliografia. Eu as omiti, a não ser no 
caso do artigo de VAN DUSEN, não publicado em outro lugar. 
Quem quer que deseje avançar mais nesses temas, pode en
contrar bibliografias nas revistas, nos artigos completos, e 
aqui resumidos. Se alguém não sabe como fazer isso, qual
quer bibliotecário pode ajudar. Desta maneira, a pessoa 
aprenderá, não só como achar este material específico, mas 
tampém a encontrar uma série de outras coisas que possa 
desejar em outras ocasiões. Isso parece melhor que dar, aqui, 
instruções explícitas para a obtenção de tais artigos. 

Acho que todos devem encontrar o que quiserem, mas 
que não deve se tornar isso tão fácil que o leitor peça muita 
coisa que não quer, não usa e nem sabe como empregar. Os 
anunciantes agem numa base diferente, mas estão vendendo 
alguma coisa. Não é o meu caso. 

Quando BERNARD DE VOTO escreveu na Harper's Ma
gazine que os Parques Nacionais estavam se arruinando por 
falta de verbas, que as estradas estavam mal conservadas, os 
bancos, mesas e os banheiros estavam quebrados, eu lhe es
crevi, em minha ingenuidade. sugerindo que isso poderia ser 
bom. Quando visitei os Parques Nacionais as estradas eram 
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péssimas, não havia bancos e nem banheiros, mas não havia 
vandalismo. As pessoas que faziam aquele esforço para che
gar a alguma parte, e agüentar os incômodos, gostavam o 
bastante do lugar para não destrUÍ-lo. Por isso, eu sugeria, é 
melhor deixar as coisas acabarem e tudo (sob este áspecto) 
tomaria o seu curso. DE VOTO respondeu que eu era uma "es
nobe espiritual", exatamente o tipo de pessoa que estava difi
cultando as coisas para o Serviço de Parques. Não concordo. 
As pessoas cuidam daquilo de que gostam e, se não gostam 
dos Parques Nacionais, de qualquer maneira não vão obter 
muita coisa com eles. É apenas um lugar para onde vão, para 
depois dizerem que estiveram lá. Acho que todos os que qui
serem realmente continuar a pesquisa e a teoria que omiti de 
alguns destes artigos, encontrarão os artigos e os utilizarão. 
Nesse caso, não haverá desperdício. 
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Algumas Leituras Correlatas 

Os livros e artigos seguintes me foram úteis para me 
compreender e compreender os outros, bem como compreen
der o problema de ser humano. Alguns deles podem parecer 
deslocados porque estão em categorias diferentes; na ver
dade, todos estão inter-relacionados. 

No caso dos livros, deixei de lado a informação habi
tual sobre o editor, e o fato de estar no prelo ou esgotado, 
porque o mundo editorial é, também, um mundo em mu
dança. Livros que estão esgotados quando estou escrevendo, 
podem estar sendo editados quando você ler isto. Livros que 
estão sendo editados agora podem também ter sido esgotados. 
Até os editores mudam, como quando um livro encadernado, 
publicado por um editor, aparece em brochura, na edição de 
outro. Portanto, toda tentativa para dar informação "com
pleta" pode realmente acabar sendo enganadora - ou uma 
informação errada. Descobri isto examinando cada título 
desta lista. 

No caso dos artigos, incluo informação sobre a revista, 
pois esta permanece. Os artigos continuam lá, nas mesmas 
revistas. 

Estes trabalhos me ajudaram. Contudo, não considero 
qualquer destes livros  ou qualquer livro  como necessá
rio. 
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ALBEE, EDWARD: The Zoo Story. Peça teatral. 

ARMSTRONG, CHARLOTTE: A Dram of Poison. Romance. 

AXLINE, VIRGINIA: Dibs in Search of Self Dramaterap~a. 


BATES, W. H.: The Cure of lmperfect Sight by Treatment 

without Glasses. 

BECKETT, SAMUEL: Waiting for Godot. Peça teatral. 
BENOIT, HUBERT: The Supreme Doctrine, Psychological Stu

dies ín Zen. 
BERNE, ERIC: Games People Play: The Psychology of Human 

Relationships. Esclarecimento de padrões de interação in
terpessoal. Ver principalmente a última parte, "Beyond 
Games". 

BRIDGMAN, PERCY, W.: The Way Things Are. Uma avaliação 
individual da natureza da experiência e do mundo como o 
homem a conhece. Li o Prefácio e a Introdução mais de 
doze vezes, e nunca o resto do livro. 

BURROW, TRIGANT: Preconscious Foundations of H uman Ex
perience. 

COHEN, SIDNEY: The Beyond Within: the LSD Story. 
ELIOT, T.S.: The Cocktail Party. Peça teatral. 
FRANKL, VIKTOR: From Death Camp to Existentialism. 
FROMM, ERICH.: The Art of Loving. 
GREEN, HANNAH: I Never Promised You a Rose Garden. Ro

mance. 
HERRIGEL, EUCl:EN: Zen in the Art of Archery. 
HESSE, HERMANN: Siddartha. Romance. 
HOLT, JOHN: How Children Fai!. 
HUXLEY, ALDOUS: The Art of Seeing. O método Bates inter

pretado por Huxley. (Ver também Bates) Doors of Percep
tion. A experiência da mescalina. 

I Ching: The Book of Changes. Quebro a minha regra aqui 
porque os dois volumes da edição Pantheon, traduzidas do 
chinês por RICHARD WILHELM, para o inglês por CAREY 
BAYNES, parece-me muito superior às outras edições que 
VI. 

JACKSON, SHIRLEY: The Bird's Nest (título da edição enca
dernada) Romance. Lizzie (título da brochura do mesmo 
livro). 

KLEE, JAMES B.: "The Absolute and the Relative". Darshana 

International Moradabad, Índia. VoI. 4, n:" 1 e 2, 1964. 


KRISHNAMURTI, J.: Think on These Things. Education and 
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the Significance of Life Ahead. The First and Last Free
dom. Psicologia/Filosofia. 

KUBIE, LAWRENCE, S.: Neurotic Dístortion of,..the Creative 
Processo 

MARC. FRANZ: Watercolors, Drawings, Writings. Org. por 
Klaus Lankheit. 

MASLOW. A.H.: Motivation and Personality. Toward a Psy
chology of Being. 

McKELLAR, PETER: Imagination and Thinking. 
MORGAN. CHARLES: The Voyage. Romance. 
MOUSTAKAS, CLARK: The Self' Explorations in Personal 

Growth, Creativity and Conformity. 
ORTEGA Y GASSET, JOSE: The Modern Theme. Filosofia. 
RATNER, HERBERT: Medicine, folheto publicado pelo Centro 

de Estudo das Instituições Democráticas. Caixa 4068, 
Santa Barbara, Califórnia. 

ROGERS, CARL R. Client-Centered Therapy. On Becoming a 
Person. 

SCHACHTEL, ERNEST G. Metamorphosis: on the Development 
of Emotion. Perception, Attention and Memory in lhe 
Child. (As they relate to creativity and psychological 
health. Ver principalmente o capítulo "Memory and 
Childhood Amnesia".l 

STEVENS, JOHN O. "Determinism: Prerequisite for a Mea
ningful Freedom" Review of Exislential Psychology and 
Psychiatry, outono, 1967, VaI. VII, n.o 3. 

STURGEON, THEODORE. More Than Human. Romance. "The 
[Widgetl, the [Wadgetl and Boff' um conto, em Aliens 4. 

SUZUKI, D. T.: Studies in Zen. 
SZASZ, THOMAS: Law, Liberty and Psychiatry. 
TAUBER, (EDWARD S.) e GREEN (MAURICE R.): Prelogical Ex

perience: an inquiry into dreams and other creatwe pro
cesses. 

TOLSTOY, LEO. Twenty-three Tales, Os seguintes contos: 
"Three Questions", "What Men Live By", "The Threp 
Hermits", "The Story of Ivan the Fool", "The Godson" , 
"Two Old Men". 

WEAVER, WARREN: "The Imperfections of Science". American 
Scientist, Vol. 45, n.o 1, março, 1961. 

WILLIAMS, ROGER: Biochemicallndividuality. 
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Sobre os Autores 
CARL R. ROGERS 

Resident Fellow, Western Behavioral Sciences Insti
tute, La Jolla, Califórnia. Anteriormente, professor de Psico
logia e Psiquiatria da Universidade de Wisconsin; professor 
de Psicologia e organizador e presidente do Counseling Cen
ter, da Universidade de Chicago, entre outros cargos profis
sionais. Antigo presidente da American Association for Ap
plied Psychology, da American Psychological Assocíation, da 
American Academy of Psychotherapists. Seu último livro é 
On Becoming a Person (Houghton Miffiin, 1961). 

"Estive longe de sempre conseguir a verdadeira comu
nicação - de pessoa para pessoa mas tentar chegar a isso 
torna a minha vida uma aventura afetuosa, estimulante, 
perturbadora, inquietante, satisfatória, enriquecedora e, 
acima de tudo, que vale a pena." 

EUGENE T. GENOLlN 

Professor Assistente, Departamento de Filosofia e Psi
cologia da Universidade de Chicago. Tanto o seu M.A. quanto 
o seu Ph. D. foram em Filosofia, da Universidade de Chicago. 
Organizador de Psychotherapy: Theory, Research and Prac
tice (Revista), autor de Experiencing and the Creation o{ 
Meaning (Free Press - Macmillan, Nova York, 1962). Seus 
artigos reunidos foram traduzidos por T Murase, Tóquio, e 
publicados (no Japão por Maki), 1966. 

"Se eu puder, não permitirei que você (ou eu) torne-me 
desonesto, insincero, emocionalmente preso ou constrangido, 
ou artificialmente delicado e educado." 

JOHN SHLlEN 

Antigo professor de Psicologia e Desenvolvimento 
Ilumano da Universidade de Chicago; agora professor de Psi
('ologia do Aconselhamento na Universidade de Harvard, 
Cmduate School of Education. Organizador do Volume III, 
UI'search in Psychotherapy; colaborador de muitos livros (' 
!'I'vistas. 
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"O que dizer? Sinto que, no que se refere à interação 
humana, todos sabem tudo, e apenas preferimos ignorar ou 
t'squecer. Por isso é tão difícil ensinar a ciência social. As 
pessoas de que mais gosto são as que cultivam narcisos do 
campo e história antiga, que reúnem idealismo e inteligência 
com força e suavidade raras." 

WILSON VAN DUSEN 

Psicólogo, chefe do Mendocino State Hospital, Tal
mage, Califórnia. Professor, Sonoma State College, Califór
nia, Doutor pela Universidade de Ottawa, Canadá. A sua 
tese apresentava uma extensão do espaço - 4 dimensões de 
Einstein para dimensões mais altas, mostrando que os espa
ços de 5 a 7 dimensões têm propriedades da mente. Além da 
Eletrônica e da Teologia, seu principal interesse está em 
compreender e descrever os estados interiores do homem. Seu 
trabalho mais recente sobre as experiências religiosas sob 
a ação do LSD e captação das experiências alucinatórias de 
psicóticos - está de acordo com sua tendência especial para 
áreas negligenciadas da experiência humana. 

"Gosto de examinar de perto a natureza e a qualidade 
da experiência humana a resposta conhecida, próxima, 
sempre presente, de suas perguntas implicando tudo porque 
contém tudo, base de todo sentimento, compensação de toda 
compreensão, simples para além do conhecimento, nossas 
próprias vidas." 

BARRY STEVENS 

Deixou o ginásio em 1918, porque o que queria saber 
não podia aprender na escola. 
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Rogers / Stevens 

A 1!1ediçlo esgotou-se em menos de um ano. Saiba por quê: 
Seria este um livro inacabado? Um livro que cada leitor deverá reescrever para si 
pr6prio com a sua experiência? Deixemos que os pr6prios autores o descrevam. 
No dizer de BARRY STEVENS: "é simples a apresentaçao do tema principal do livro: a 
importAncia de escolhermos sozinhos, sem levar em conta o que alguém nos 
diga, o que é bom ou mau. Minha opinião sobre a dificuldade para isso está 
resumida em Quem Abre as Cortinas. A única pessoa com a qual o mundo 
parece decidido a 1110 me deixar viver sou eu. " 
CARL R. ROGERS: "este é um livro estranho, construido em tomo de sete artigos que 
partem de uma suposiçao pouco usual na psicologia atual. A suposiçAo é que o ser 
humano subjetivo tem uma importAncio e um valor fundamental: qualquer que 
seja o nome ou o valor que lhe atribuam, é, antes de tudo, e mais profunda
mente, uma pessoa humana. Não é apenas uma máquina, nem s6 uma coleçao de 
cadeias de estimulo e resposta, nem um objeto, ou uma peça de jogo. Portanto, 
embora os artigos tratem de uma série de questões e, pelo menos em três casos, de 
individuos denominados 'anormais', fundamentalmente todos se referem a 
pessoas". 
BARRY STEVENS considera cada um destes artigos como uma espécie de oásis na 
literatura especializada atual e integrou carinhosamente cada um deles num con
texto composto por suas associações pessoais ao tema do autor. Não silo comentá
rios sobre o artigo. Nem uma resenha. 810 sentimentos e pensamentos extrema
mente pessoais desencadeados pelo artigo. Tudo se passa como se um amigo 
contasse suas numerosas reações em relaçao a alguma coisa que leu. Você ficaria 
estimulado a ler a mesma coisa, para ver o que você conseguiria tirar dali. Isso 
parece um método natural, mas certamente não é convencional. Simplesmente não 
é a maneira de escrever ou organizar livros. Por esta razão, pensamos que podem 
ser atraentes para pessoas, pessoas que, como os autores, estão à procura de uma 
melhor maneira de escolher a vida, para que seja vivida de modo mais 
compensador. Ficará evidente que os artigos atrafram uma pessoa, BARRY STE
VENS, e que suas reaçOes - às vezes comoventes, às vezes criticas, às vezes 
profundas - formam a ligaçlo entre os temas. 
Se o leitor sentir "Este livro me ajudou a me compreender um pouco melhor, por 
isso agora compreendo o outro um pouquinho melhor, e até certo ponto fiquei um 
pouco menos frustrado por nós dois", a esperança dos autores ter-se-á realizado e a 
funçlo social da Editora também. 

LIVRARIA PIONBRA EDITORA 
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