
processo terapeutico. 0 material ilustrativo proveniente de entrevis
tas gravadas servira para indicar algumas das maneiras como sao 
tratadas as questoes na sessao de aconselhamento. Serao relata
dos tambem depoimentos dos proprios C/ientes sobre suas experien
cias, ja que esse material teve uma nftida influencia no pensamento 
dos terapeutas. Espera-se assim que 0 leitor possa obter uma visao 
geral da pratica eda perspectiva atuais de terapeutas C/fnicos que 
trabalham de acordo com uma orienta9ao similar, com uma ampla 
gama de indivfduos. 
Um aspecto mais original deste livro consiste na apresenta9ao de 
uma teoria da terapia ede uma teoria da personalidade. Na tentati
va de explicar 0 processo terapeutico eno desejo de compreender 
aestrutura basica da personalidade que possibilita a terapia, a teo
ria tem sido continuamente formulada e revisada. 

ISBN 85-336- 0080- 1 

Martins Fontes 

A teoria e a pratica das te;apias 
centradas no cliente 

oproposito deste livro eapresentar um perfil atualizado de um cam
po terapeutico em desenvolvimento, com suas praticas e teoria. 
Um dos objetivos sera reunir 0 pensamento C/fnico dos profissionais 
engajados na terapia centrada no C/iente. Serao apresentadas as hi
poteses defendidas por eles eas formula90es que vem fazendo do 

Psicologia e Pedagogia 

TERAPIA CENTRADA 

NO CLIENTE 

CARL R. ROGERS 




Psicologia e Pedagogia (]) COI.H,:ÃO I'SI('OI.()(;IA I,: 1'lmM;Oc,." r-~ f 1\ \ .... , h I' 

Obras publicadas: 

Bowlby, J. - Apego c Perda, Vol. I "I"'I!" 
Bowlby, J. - Apego c Perda, Vol. II S"l'óllól,llll 

Bowlby, J. - Apego e Perda, Vol. III 1','ld" 
Bowlby, J. - Cuidados Maternos e Saú,k M""lóll 
Bowlby, J. - Formação e RompimcnlO <1m I a,'"s ,\1"11,," 
Mannoni, M, - A Criança Retardada c a Mal' 
Dolto, r. - Sexualidade Feminina 
Bios, P. - Adolescência 
Freinet, C. - Pedagogia do Bom Senso 
Redl, F. e Wineman, D. - A Criança Agrcs,siva 
Redl, F. e Wineman, D, - O Tratamento da ('riall,a AII"'''IIII 
Bohoslavsky, R. - Orientação Vocacional 
Benjamin, A, - Entrevista de Ajuda 
Gesell, A. - A Criança dos O aos 5 Anos 
Piaget, J. - A Linguagem e o Pensamento da ('I iall,,, 
Pichon-Riviere, E, - Teoria do Vínculo 
Pichon-Riviere, E. - O Processo Grupal 
Braier, E. - Psicoterapia Breve de Orientação I'si,';Jllalllh" 
Rogers, C. - Grupos de Encontro 
Rogers, C. - Psicoterapia e Consulta Psicológica 
Rogers, C. - Sobre o Poder Pessoal 
Rogers, C. - Tornar-se Pessoa 
Winnicou, D. W. - Privação e Delinqüência 
Bettelheim, B, - A Fortaleza Vazia 
Bleger, J. - Temas de Psicologia 
Spitz, R. A. - O Priraeiro Ano de Vida 
Ocampo, M. L. S. de e coI. - O Processo Psicodiagll,'ISI'"o,' I" I f, 1l1o~, I·I"I.IÍI~' 

Goldstein, J., Freud, A. e Solqit, A. J. - No Interes,sc dOi ( ",111\ ii' 

Gesell, A. - A Criança dos 5 aos 10 Anos 
Gusdorf, G. - Professores Para Quê? 
Vygotsky, L. S. - Pensamento e Linguagem 
Vygotsky, L. S. - A Formação Social da Mente 
Fonseca, V. da - Psicomotricidade 
Winnicott, D. W. - Os Bebês e Suas Mães 
Ortigues, E. e Ortigues, M.-C. - Como se Decide UIlW I'si"OI""IIII'1 dr I II.II,~ 
Winnico!t, D. W. - Tudo Começa em Casa 
Richter, H. E. - A Família como Paciente 
Brazelton, T. B. - Ouvindo uma Criança 
Winnicott, D. W. - O Gesto Espontâneo 
Pichon-Riviere, E. - Psiquiatria, uma nova Problell1~lIic;1 
Winnicott, D. W. - Holding e Interpretação 
Brazelton, T. B. - Cuidando da Família em Crise 
Cohen, R., e Gilabert, H. - Aprendizagem da Linglla~clll h<'lll" """" .t,,, n ~II'" 
Brazelton, T, B. - O que todo Bebê Sabe 
Rogers, C. - Terapia Centrada no Cliente 

Próximas publicações: 

Brazelton, T. B. e Cramer, Bertrand - As Primeira, Rela,'''''' 
Gilliéron, E. - Introdução às Psicoterapias Breves 

TERAPIA CENTRADA 

NO CLIENTE 

CARL RROGERS 


TRADUÇÃO 

CEcíLIA CA~1ARGO 13ARTALOTTl 

Martins Fontes 
S(10 p(Ju/o /992 



92-1365 

Título original: CLIENT-CENTERED THERAPY 

© Copyright 1951 by Carl R. Rogers 


Copyright renovado © 1979 by Carl R. Rogers et. aI. 

© Copyright I.ivraria Martins Fontes Editora Ltda. 1989 


para a presente edição 


1.0 edição brasileira: junho de 1992 

Tradução: Cecília Camargo Bartalotti 

Revisão da tradução: Silvana Vieira 


Revisão tipográfica: 

Maria de Fátima Cavallaro 


Pier Luigi Cabra 


Produção gráfica: Geraldo Alves 

Composição: 


Marcos de Oliveira Martins 

Alexandre Augusto Nunes 


Capa - Projeto: Alexandre Martins Fontes 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 

Rogers, Carl Ransom, 1902
Terapia centrada no cliente / Carl R. Rogers ; [tradução 

Cecília Camargo Bartalotti ; revisão da tradução Silvana 
Vieira]. - São Paulo: Martins Fontes, 1992. - (Psicologia 
e pedagogia) 

Bibliografia. 

ISBN 85-336-0080-1 

I. Psicoterapia centrada no cliente I. Título. II. Série. 

CDD-616.8914 
NLM-WM 420 

Índices para catálogo sistemático: 

I. Psicoterapia centrada no cliente 616.8914 

Todos os direitos para a f(ngua portuguesa reservados à 
LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA. 

Rua Conselheiro Ramalho, 330/340 - Tel.: 239-3677 


01325 - São Paulo - SP - Brasil 


SUMÁRIO 

Prefácio .............................................................. .. 


Parte 1 

Uma visão atual da terapia centrada no cliente..... 7 

Capítulo 1. A natureza e o desenvolvimento da terapia 
centrada no cliente................................ 9 

Capítulo 2. A atitude e a orientação do orientador...... 27 

Capítulo 3. A relação terapêutica experimentada pelo 
cliente................................................. 79 

Capítulo 4. O processo terapêutico .............;............. 153 
Capítulo 5. Três questões levantadas por outros pontos 

de vista: transferência, diagnóstico, aplicabi
lidade.................................................. 227 


Parte II 

A aplicação da terapia centrada no cliente........... 267 

Capítulo 6. Ludoterapia......................................... 269 

Capítulo 7. Psicoterapia centrada no grupo................ 319 

Capítulo 8. Liderança e administração centradas no grupo... 367 



Capítulo 9. O ensino centrado no aluno .................. .. 439 
Capítulo 10. O treinamento de orientadores e terapeutas .. .. 489 

Parte III 

Implicações para a teoria psicológica ................. . 545 

Capítulo 11. 	Uma teoria da personalidade e do comporta
mento ............................................... .. 547 

Referências........................................................... . 607 


Gravamos com luz na memória as poucas entrevistas que tive
mos, no decorrer dos anos melancólicos de rotina e pecado, com 
espíritos que tornaram nossos espíritos mais sábios, que disseram 
o que pensávamos, que nos revelaram o que sabíamos, que nos 
permitiram ser o que interiormente éramos. 

EMERSON, Divinity School Address, 1838. 



C\) 

( )hra~ 

U"wlh 
Uowlh 
R"wlh 
U"wlt 
Rowlt 
Mann 
Bnllo 
Bios, 
Freim 
Redl, 
Redl, 
Boho 
Benj~ 

Gcsel 
J>iaj,!t 
Pieh. 
I'idu 
Brait 
Roge 
ROj,!e 
Rogl 
Rogl 
Winl 
Reli, 
Rlcg 
S,Ii" 
OnlJ 
( ;,,1, 
( ~l·."f 

( ;IIS 

'n: 
\)1( 

......1 

Wil 
Url 
WIt 
lU .. 
Ibn 
WII 
I'h 
\\1 

II" 
C .. 

II" 
li" 

l'fI 

III 
1.1 

PREFÁCIO 

Este livro é o produto de várias mentes e o resultado de mui
ta interação de grupo. Antes de mais nada, é um produto da equi
pe do Centro de Aconselhamento da Universidade de Chicago e 
da obra que lá vem sendo realizada no campo da psicoterapia e 
da pesquisa psicoterapêutica. Tão profunda foi a junção de pen
samento e experiência neste grupo que qualquer membro da equipe 
teria de ser muito audacioso para considerar qualquer conceitua
ção psicoterápica como obra estritamente sua. O livro é também 
um amálgama de idéias e experiências de psicólogos e de outros 
profissionais do campo da terapia espalhados por todo o país. 
O autor gostaria de expressar parte da sua dívida para com aque
les que influenciaram o seu pensamento mencionando os nomes 
dos que, com maior probabilidade, encontrarão porções consi
deráveis do seu pensamento incluídas neste livro. A lista inclui
ria: Virginia M. Axline, Douglas D. Blocksma, Oliver H. Brown, 
John M. Butler, Arthur M. Combs, Paul E. Eiserer, Thomas Gor
don, Donald L. Grummon, Gerard V. Haigh, Nicholas Hobbs, 
Richard A. Hogan, Bill L. Kell, E. H. Porter Jr., Victor C. Raimy, 
Nathaniel J. Raskin, Esselyn C. Rudikoff, Elizabeth T. Sheerer, 
Jules Seeman, Arthur J. Shedlin, William V. Snyder, Donald 
Snyss, Bernard Steinzor, H. Walter Yoder. Foram omitidos 
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muitos outros cuja obra é tão significativa quanto a dos que fo
ram mencionados, mas, creio eu, a relação inclui os autores cujo 
pensamento mais influenciou este livro. Além disso, o autor de
ve muito a Elaine Dorfman, Nicholas Hobbs e Thomas Gordon 
pela contribuição de capítulos individuais em áreas onde ele se 
sente menos competente. 

Ao escrever o livro, muitas vezes pensei na idéia expressada 
por um estudioso da semântica, a de que o significado real, ge
nuíno de uma palavra seria a própria coisa em si. Se alguém de
seja oferecer esse significado, deveria calar-se e apontar. É o que 
eu mais gostaria de fazer. De boa vontade, eu eliminaria todas 
as palavras deste original se pudesse, de alguma maneira, apon
tar com eficácia a experiência que é a terapia. A terapia é um pro
cesso, uma coisa-em-si, uma experiência, uma relação, uma di
nâmica. Não é o que este livro diz a seu respeito nem o que al
gum outro livro diz a seu respeito, não mais do que é uma flor 
a descrição de um botânico ou O êxtase do poeta diante dela. Se 
este livro servir como um grande indicador apontando para uma 
experiência que está aberta aos nossos sentidos da audição e da 
visão e à nossa capacidade para a experiência emocional, e se des
pertar o interesse de alguns e estimulá-los a explorar a coisa-em
si, ele terá cumprido o seu propósito. Se, por outro lado, este li
vro for se juntar à massa já avassaladora de palavras escritas so
bre palavras, se incutir nos leitores a idéia de que a página im
pressa é tudo, então terá fracassado lamentavelmente. E, se so
frer a degradação definitiva e tornar-se "conhecimento de sala 
de aula" - no qual as palavras mortas de um autor são disseca
das e despejadas na mente de estudantes passivos, de tal maneira 
que indivíduos vivos carreguem consigo as partes mortas e disse
cadas do que já foram pensamentos e experiências vivas, sem ao 
menos a consciência de que algum dia elas foram vivas _ me
lhor seria que o livro não houvesse sido escrito. A terapia é da 
essência da vida e assim deve ser compreendida. Apenas a me
lancólica inadequação da capacidade do homem para a comuni
cação é que torna necessário o risco de tentar capturar a expe
riência viva em palavras. 
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Então, se o propósito deste livro não é simplesmente colo
car palavras mortas sobre o papel, qual é o seu propósito? O que 
se pretende que ele comunique? Sobre o que é ele? Permitam que 
eu tente oferecer uma resposta que talvez possa, até certo ponto, 
comunicar a experiência viva que este livro pretende ser. 

Este é um livro sobre o sofrimento e a esperança, a angústia 
e a satisfação presentes na sala de todos os terapeutas. É sobre 
o caráter único da relação que o terapeuta estabelece com cada 
cliente, e, igualmente, sobre os elementos comuns que descobri
moS em todas essas relações. Este livro é sobre as experiências 
profundamente pessoais de cada um de nós. É sobre um cliente 
no meu consultório, sentado perto da escrivaninha, lutando pa
ra ser ele mesmo e, no entanto, com um medo mortal de ser ele 
mesmo - esforçando-se para ver a sua experiência tal como ela 
é, querendo ser essa experiência, e, no entanto, cheio de medo 
diante da perspectiva. É um livro sobre mim, sentado diante do 
cliente, olhando para ele, participando da luta com toda a pro
fundidade e sensibilidade de que sou capaz. É um livro sobre mim, 
tentando perceber a sua experiência e o significado, a sensação, 
o sabor que esta tem para ele. É sobre mim, lamentando a minha 
falibilidade humana para compreender o cliente e os ocasionais 
fracassos em ver a vida tal como ela se mostra diante dele, fra
cassos que caem como objetos pesados sobre a intricada e delica
da teia do desenvolvimento que está ocorrendo. 

É um livro sobre mim, alegre com o privilégio de ser o res
ponsável pelo parto de uma nova personalidade - maravilhado 
diante do s'urgimento de um selj, uma pessoa, de um processo 
de nascimento no qual tive um papel importante e facilitador. É 
sobre mim e o cliente, que contemplamos com admiração as for
ças ordenadas e vigorosas que se evidenciam em toda a experiên
cia, forças que parecem profundamente arraigadas no universo 
como um todo. É um livro, creio eu, sobre a vida, a vida que 
se revela no processo terapêutico - com a sua força cega e a sua 
tremenda capacidade de destruição, mas com um ímpeto primor
dial voltado para o desenvolvimento, se lhe for oferecida a pos
sibilidade de desenvolvimento. 
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Mas é também um livro sobre mim e os meus colegas, que 
empreendemos a análise científica desta experiência viva, emo
cional. É sobre os nossos conflitos neste aspecto - a percepção 
vigorosa de que o processo terapêutico é rico em nuances, com
plexidades e sutilezas, e a nossa crença, igualmente vigorosa, de 
que a descoberta científica, a generalização, é fria, sem vida, des
tituída da plenitude da experiência. Mas o livro também expres
sa, confio eu, a nossa crescente convicção de que, embora não 
possa formar terapeutas, a ciência pode auxiliar a terapia; de que, 
embora seja fria e abstrata, a descoberta científica pode nos as
sistir na liberação de forças que são quentes, pessoais, comple
xas; e de que, embora seja lenta e hesitante, a ciência representa 
o melhor caminho conhecido para a verdade, mesmo numa área 
tão delicadamente intricada como a das relações humanas. 

Mais uma vez, é um livro sobre mim e eles, empreendendo 
as nossas tarefas diárias, inevitavelmente influenciados pela ex
periência terapêutica da qual participamos. É sobre cada um de 
nós, tentando ensinar, conduzir grupos, aconselhar a indústria, 
servir como supervisores e administradores, e descobrindo que 
não podemos maisatuar como costumávamos fazer. É sobre ca
da um de nós, que tenta enfrentar a revolução interna que a tera
pia significou para nós: o fato de que nunca podemos ensinar, 
presidir um comitê ou criar uma família sem que o nosso com
portamento seja profundamente influenciado por uma experiên
cia profunda e comovente que tenha elementos compartilhados 
por todos nós. 

Finalmente, é um livro sobre todos nós, que nos debruça
mos sobre esta experiência - que nos esforçamos para inseri-la 
numa estrutura intelectual, que tentamos erigir conceitos capa
zes de contê-la. No seu nível mais profundo, é sobre nós, que ten
tamos compreender a inadequação destas palavras, formas, cons
trutos, para conter todos os elementos do processo vivo que ex
perimentamos junto aos nossos clientes. É sobre a nossa percep
ção do provisório quando propomos estas teorias, na esperança 
de que elas possam acender aqui e ali uma centelha que ajudará 
a esclarecer e promover toda esta área de trabalho. 
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Talvez isto expresse alguma noção do conteúdo do livro. Mas 
este prefácio não pode ser concluído sem uma palavra de agrade
cimento às pessoas que realmente o escreveram, que, no sentido 
mais real da palavra, foram os principais contribuidores - os 
clientes com quem trabalhamos. A estes homens, mulheres e crian
ças, que vieram até nós com os seus conflitos, que, com uma graça 
tão natural, permitiram que aprendêssemos com eles, que desnu
daram para nós as forças que operam na mente e no espírito do 
homem - a eles, a nossa mais profunda gratidão. Esperamos que 

o livro seja digno deles. 

CARL ROGERS 

Chicago, Illinois 
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CAPíTULO 1 

A NATUREZA E O DESENVOLVIMENTO DA TERAPIA 

CENTRADA NO CLIENTE 

Nos dias de hoje, a psicoterapia é, muito provavelmente, 
a área das ciências sociais que mais tem despertado o interesse 
dos profissionais. Na psicologia clínica e na psiquiatria, esse de
senvolvimento ocorre com extraordinária rapidez. Quase vinte por 
cento dos membros da American Psychological Association apon
tam a psicoterapia - ou aconselhamento de ajustamento, ou ou
tro termo similar - como um de seus maiores interesses, ao pas
so que, uma década atrás, isso só seria verdadeiro para uns pou
cos membros da associação. Os programas de treinamento em psi
coterapia cresceram em número, abrangência, intensidade e, es
peramos, em eficiência. Além disso, encontramos educadores an
siosos para acompanhar os progressos da terapia, a fim de adaptá
los e utilizá-los no trabalho de orientadores educacionais e pro
fessores de ajustamento. Os religiosos têm buscado treinamento 
em aconselhamento e psicoterapia a fim de lidarem melhor com 
os problemas pessoais dos paroquianos. Sociólogos e psicólogos 
sociais demonstram um vivo interesse por esse campo, em virtu
de de suas adaptações possíveis ao trabalho com grupos e tam
bém porque auxilia a compreensão da dinâmica de grupos e indi
víduos. Também o cidadão comum tem contribuído para a rápi
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da expansão do trabalho psicoterapêutico a crianças em idade es
colar, a milhares de veteranos de guerra, a trabalhadores indus
triais e a estudantes, pais e outros adultos que desejam auxílio 

psicológico. 
Em resumo, parece haver uma forte tendência ao estudo, de

senvolvimento e utilização dos procedimentos que possam trazer 
ao homem moderno uma paz de espírito maior. Parece que à me
dida que se torna mais heterogênea, menos apoio nossa cultura 
dá ao indivíduo. Este não pode simplesmente repousar tranqüilo 
sobre os hábitos e as tradições da sociedade em que vive, ao des
cobrir que muitas das questões e dos conflitos básicos da vida es
tão centrados nele mesmo. Cada homem deve resolver, dentro de 
si mesmo, as questões pelas quais a sociedade sempre assumiu to
tal responsabilidade. Com a promessa de resolver alguns desses 
conflitos, de proporcionar ao indivíduo um ajustamento mais sa
tisfatório consigo mesmo, bem como um relacionamento mais sa
tisfatório com os outros e com o meio ambiente, a psicoterapia 
tornou-se um foco significativo de interesse público e profissional. 

Em meio à onda crescente de progressos psico terapêuticos 
e de interesse por esses procedimentos, desenvolveu-se o aconse
lhamento não-diretivo ou centrado no cliente - um produto de 
sua época e de seu cenário cultural. Seu desenvolvimento não te
ria sido possível sem o estudo dos esforços inconscientes do ho
mem, e de sua complexa natureza emocional com que Freud con
tribuiu para nossa cultura. Embora tenha tomado caminhos um 
pouco diferentes dos pontos de vistas psicoterapêuticos de Hor
ney ou Sullivan, de Alexander e French, conserva ainda muitas 
relações com essas formulações modernas do pensamento psica
nalítico. Os fundamentos da terapia centrada no cliente encon
tram-se particularmente na terapia de Rank e no grupo da Fila
délfia - que incorporou aos seus os pontos de vista dele. De ma
neira ainda mais profunda, a terapia centrada no cliente foi in
fluenciada pela psicologia que se desenvolveu nos Estados Uni
dos, com seu talento para as definições operacionais, as medi
ções objetivas, sua insistência em métodos científicos e a necessi-
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dade de submeter todas as hipóteses a um processo de compro
vação ou refutação objetivos. Como ficará evidente para os lei
tores deste livro, ela também deve algo à psicologia da Gestalt, 
com sua ênfase na totalidade e no inter-relacionamento do ema
ranhado de fenômenos a que chamamos indivíduo. Algumas de 
suas raízes estendem-se ainda mais, para o âmbito da filosofia 
educacional, social e política que está no coração da cultura norte
americana. Tanto isso é verdade que parágrafos de um livro co
mo o pequeno volume de Lilienthal sobre o TVAI, se extraídos 
do contexto, poderiam facilmente ser considerados como uma ex
posição da orientação básica do terapeuta centrado no cliente2• 

Assim, a terapia centrada no cliente, consciente e inconsciente
mente, absorveu elementos de muitas das correntes atuais do pen
samento clínico, científico e filosófico presentes em nossa cultura. 

Mesmo assim, talvez seja um erro considerar a terapia cen
trada no cliente apenas como um produto de influências cultu
rais. A um nível mais profundo, ela se fundamenta em observa
ções atentas, íntimas e específicas do comportamento humano em 
um relacionamento - observações que, segundo se acredita, até 
certo ponto transcendem as limitações ou influências de uma de
terminada cultura. De forma semelhante, ao investigar as leis sig
nificativas que regem uma relação terapêutica, ela busca pene
trar as invariâncias, as seqüências comportamentais que são ver
dadeiras não apenas para uma época ou uma cultura, mas que 
descrevem a maneira como opera a natureza humana. 

Embora há dez anos as expressões "não-diretivo" ou "cen
trado no cliente" ainda não tivessem sido cunhadas como deno
minações, o interesse pelo ponto de vista descrito por esses ter
mos cresceu com muita rapidez. Chamou a atenção de psicólo
gos e outros profissionais, a tal ponto que não é difícil encontrar-se 
um periódico ou um livro de psicologia que traga alguma refe
rência ao tema, seja ela negativa ou positiva. Parecia haver a ne

1. TVA = Tennessee Valley Authority (N. T) 
2. Ver, por exemplo, "Democracy at the Grass Roots" The Release of Hu

man Energies", em TVA - Democracy on lhe March, de David E. Lilienthal. 
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cessidade de algum meio de informar aqueles que desejam conhe
cer mais a fundo o desenvolvimento dessa abordagem terapêuti
ca específica aos problemas individuais e aos relacionamentos hu
manos. Espera-se que este livro venha satisfazer, em alguma me
dida, essa necessidade. 

UMA ABORDAGEM EM TRANSFORMAÇÃO 

Existe uma tendência a se considerar a abordagem não
diretiva ou centrada no cliente como algo estático - um méto
do, uma técnica, um sistema bastante rígido. Nada poderia estar 
mais distante da verdade. O grupo de profissionais dessa área tra
balha com conceitos dinâmicos, que são constantemente revistos 
à luz de experiências clínicas contínuas e das descobertas resul
tantes das pesquisas. Trata-se de um quadro de mudanças flui
das numa abordagem geral a problemas de relacionamentos hu
manos, e não da aplicação, mais ou menos mecânica, de alguma 
técnica relativamente rígida. 

Nesse fluxo de idéias em transformação, há algumas hipóte
ses centrais que dão unidade à pesquisa de novos conhecimen
tos. Talvez uma das razões do alto poder de estímulo que a tera
pia centrada no cliente parece ter tido seja o fato de que essas 
hipóteses podem ser testadas, são passíveis de comprovação ou 
refutação e, assim, oferecem uma esperança de progresso e não 
uma estagnação de dogma. Parece mais do que provável que a 
psicoterapia, mediante os esforços de vários profissionais, esteja 
saindo do domínio do místico, do intuitivo, do pessoal, do inde
finível, para a luz plena do escrutínio objetivo. Isso significa, sem 
sombra de dúvida, que a mudança, não a rigidez, é a caracterís
tica desse campo. Para os profissionais da terapia centrada no 
cliente, essa característica de desenvolvimento, reformulação e 
transformação parece ser um de seus atrihutos mais proeminentes. , 
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o OBJETIVO DESTE LIVRO 

o propósito deste livro, portanto, é apresentar não um pon
to de vista rígido e fixo, mas um perfil atualizado de um campo 
terapêutico em desenvolvimento, com suas práticas e teoria, in
dicando as mudanças e tendências evidentes, fazendo compara
ções com formulações anteriores e, em certa medida, com pon
tos de vista sustentados por outras orientações terapêuticas. 

Ao fazer isso, um dos objetivos será reunir o pensamento 
clínico dos profissionais engajados na terapia centrada no clien
te. Serão apresentadas as hipóteses defendidas por eles e as for
mulações que vêm fazendo do processo terapêutico. O material 
ilustrativo proveniente de entrevistas gravadas servirá para indi
car, espera-se, algumas das maneiras como são tratadas as ques
tões na sessão de aconselhando. Serão relatados também depoi
mentos dos próprios clientes3 sobre suas experiências, já que es
se material teve uma nítida influência no pensamento dos tera
peutas. Espera-se assim que o leitor possa obter uma visão geral 
da prática e da perspectiva atuais de terapeutas clínicos que tra
balham de acordo com uma orientação similar, com uma ampla 
gama de indivíduos. 

Uma outra meta consistirá na revisão das evidências reuni
das a partir das pesquisas, com relação às hipóteses que são ex
plícitas ou implícitas na terapia. Pouco a pouco, acumulam-se 

3. Que termo se deve empregar para indicar a pessoa com quem o terapeu
ta está lidando? "Paciente", "sujeito", "aconselhando", "analisando" foram 
os termos usados. Cada vez mais temos adotado o termo "cliente", que foi in
clusive introduzido no nome "terapia centrada no cliente". Embora o significa
do e a derivação trazidos pelo dicionário revelem a inadequação do termo, este 
é o que parece transmitir com mais precisão a imagem que temos dessa pessoa. 
O cliente, segundo o significado atribuído ao vocábulo, é alguém que ativa e vo
luntariamente busca ajuda para resolver um problema, sem contudo renunciar 
à sua própria responsabilidade pela situação. A partir dessas conotações é que 
o escolhemos, uma vez que afasta a idéia de pessoa doente ou objeto de experi
mentos. O termo, na verdade, apresenta algumas conotações legais indesejáveis; 
assim, se um termo melhor chegar a surgir, ficaremos felizes em utilizá-lo. Por 
enquanto, contudo, este parece ser o mais adequado ao conceito que temos da 
pessoa que vem em busca de ajuda. 
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evidências objetivas acerca das várias fases da terapia, e os resul
tados dessas pesquisas serão analisados e considerados. 

Um aspecto mais original deste livro, e que tem sido pouco 
abordado em publicações periódicas, consiste na apresentação de 
uma teoria da terapia e de uma teoria da personalidade. Na ten
tativa de explicar o processo terapêutico e no desejo de compreen
der a estrutura básica da personalidade que possibilita a terapia, 
a teoria tem sido continuamente formulada e revisada. Serão apre
sentadas as ramificações dessa linha de pensamento, com ênfase 

em seu caráter mutável. 
Por fim, tentarei colocar alguns dos problemas e das perple

xidades ainda não respondidos, que pedem por uma compreen- , 
são mais profunda, por pesquisas mais adequadas, por teorias 

novas e mais penetrantes. 

A APRESENTAÇÃO DE UMA "ESCOLA DE PENSAMENTO" 

É um objetivo claro dessas páginas apresentar um único pon
to de vista e deixar para outros o desenvolvimento de outras orien
tações. Não haverá defesa dessa apresentação "unilateral". Pa
rece ao autor que a atitude um tanto crítica geralmente emprega
da com relação a tudo que possa ser definido como uma "escola 
de pensamento" origina-se de uma falta de apreciação do modo 
como a ciência se desenvolve. Em um novo campo de investiga
ção que se abre para o estudo objetivo, a escola de pensamento 
é um passo cultural necessário. Quando as evidências objetivas 
são limitadas, é quase inevitável que se desenvolvam hipóteses bas
tante diferentes para explicar os fenômenos observados. Os co
rolários e as ramificações de qualquer uma dessas hipóteses cons
tituem um sistema que é uma escola de pensamento. l~stas esco
las não serão abolidas apenas porque se gostaria que isso aconte
cesse, Qualquer um que tentar conciliú-Ias aparalldolhes as arestas 
acabará caindo num ecletismo Sll per r;,,' "'~, n;l() a1I1l1ent a a ob
jetividade, nem leva a lugar algullI. N;'IO se Chl'l',a ;'1 verdade me-
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diante concessões a escolas de pensamento distintas. O aniquila
mento final dessas formulações rivais dá-se ou quando as ques
tões são suscitadas por evidências resultantes de pesquisas ou 
quando ambos os tipos de hipóteses são absorvidos em algum pon
to de vista novo e mais penetrante, que veja os problemas de um 
novo ângulo, redefinindo assim as questões de uma forma até en
tão desconhecida. 

As desvantagens decorrentes de se apresentar uma única 
orientação, ou uma escola de pensamento, podem ser minimiza
das, se tivermos consciência delas. Existe a possibilidade de que 
as hipóteses sejam apresentadas como dogmas. Há a possibilida
de de que o envolvimento emocional com um ponto de vista difi
culte a percepção de evidências contraditórias. Em contraposi
ção a essas desvantagens, existe a vantagem da facilitação do pro
gresso. Se, ao testar um sistema coerente de hipóteses, formos 
capazes de descartar, revisar, reformular essas hipóteses à luz da 
experiência objetiva, teremos uma ferramenta valiosa, uma "for
ça-tarefa", através da qual novas áreas de conhecimento podem 
ser abertas. 

Conseqüentemente, o leitor encontrará neste livro o desen
volvimento de um ponto de vista, a exposição de um sistema de 
hipóteses relacionado, e nenhuma tentativa de apresentar outros 
sistemas, já que isso pode ser feito de maneira muito melhor por 
aqueles que os defendem. Serão expostas as evidências objetivas 
reunidas ao se pesquisarem essas hipóteses, bem como as evidên
cias clínicas em sua forma mais objetiva, a entrevista gravada. 
Procurou-se eliminar os vieses emocionais, mas o leitor facilmente 
descobrirá pontos nos quais o objetivo não foi alcançado e nos 
quais, portanto, terá que fazer suas próprias correções. Se um 
corpo sistemático de hipóteses, com implicações que penetram 
todos os tipos de relacionamento interpessoal e grupal, servir pa
ra estimular mais pesquisas, mais avaliações críticas da prática 
clínica, linhas de pensamento teórico mais adequadas, então esta 
apresentação terá atingido sua finalidade. 
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Desenvolvimentos recentes na terapia centrada no cliente 

Foi em 1940 que o autor fez a primeira tentativa de cristali
zar' por escrito4, alguns dos princípios e técnicas de uma nova 
abordagem terapêutica, que logo recebeu o nome de "aconselha
mento não-diretivo". Dois anos depois, foi publicado Counse
ling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practice (166)5. Nes
se livro fazia-se uma apresentação da prática dos princípios, no 
campo do aconselhamento, que visavam liberar as capacidades 
integrativas do indivíduo. Pode ser útil para o leitor rever breve
mente alguns dos desenvolvimentos que ocorreraIl) ao longo de 
aproximadamente dez anos, desde que essas idéias foram formu
ladas pela primeira vez. Ficará então mais evidente o motivo por 
que uma outra apresentação parecia necessária agora. 

DESENVOLVIMENTOS NO ÂMBITO DA PRÁTICA 

Na ocasião em que Counseling and Psychotherapy estava sen
do escrito, parte do trabalho na Clínica Psicológica da Universi
dade Estadual de Ohio seguia uma orientação não-diretiva, com 
base num trabalho anterior realizado pela equipe do Rochester 
Guidance Center, sob a direção do autor. Além disso, um ponto 
de vista muito semelhante fora desenvolvido independentemente 
e posto em prática por Roethlisberger, Dickson e seus colegas nas 
instalações da Western Electric. Uma abordagem terapêutica pa
recida, originada diretamente do trabalho de Otto Rank (Que tam
bém havia influenciado este autor), estava sendo praticada por 
assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos que receberam trei
namento na área da Filadélfia, com profissionais como .I essie 

4. Num ensaio intitulado "Newer Concepts of PsydlOtltcrapy", cedido ao 
capítulo Minnesota de Psi Chi, em dezembro de 1940. Apús 11111:' lif',l'ir:, 'l'visüo, 
esse ensaio tornou-se o Capítulo II do livro C()unselif/~ 1I1/{11'.\·",·h"tlll'lII/Il', pu
blicado em 1942. \ 

5. Os números entre parênteses remontalll " lista d,' 1'l'll'rOlll'ias 110 fill' do 

livro. 
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Taft, Frederick Allen e Virginia Robinson. Era mais ou menos 
esta a extensão das experiências práticas com uma orientação te
rapêutica baseada principalmente na capacidade do cliente. 

No momento, várias centenas de orientadores de faculdades 
e da Administração de Veteranos, psicólogos de centros de acon
selhamento, de clínicas de saúde mental e de hospitais psiquiátri
cos, bem como profissionais de escolas, indústrias, serviço social 
e religioso, com vários graus de treinamento e habilidade, estão 
tentando testar, por conta própria, as hipóteses de uma aborda
gem não-diretiva. Esses profissionais, espalhados por muitos lu
gares, tiveram experiências com estudantes, com outros adultos, 
com crianças desajustadas e respectivos pais. Lidaram, em am
bientes apropriados, com áreas especializadas como problemas 
conjugais, problemas vocacionais, dificuldades de fala, condições 
psicossomáticas como alergias, uma ampla gama de problemas 
neuróticos e, em certa medida, com psicoses. Ainda não houve 
tempo suficiente para se investigar o processo e os resultados em 
cada um dos grupos, mas a experiência desses profissionais tem 
alimentado o fluxo central de pensamento sobre a terapia cen
trada no cliente. 

Também durante a década, terapeutas com experiência nes
se tipo de orientação observaram, com interesse, seus casos tor
narem-se cada vez mais longos, envolvendo um grau crescente de 
reorganização da personalidade. Assim, os mesmos profissionais 
não-diretivos que, dez anos atrás, observavam a necessidade de 
apenas cinco ou seis entrevistas para cada caso, e raramente mais 
de quinze, descobrem agora a necessidade de quinze a vinte en
trevistas, e que cinqüenta ou cem entrevistas já não são incomuns. 
Seria esse desenvolvimento decorrente da maior habilidade do 
orientador para construir uma relação de entendimento? Ou se
rá que o orientador, à medida que se estabelece melhor, passa 
a ser procurado por indivíduos com problemas de ajustamento 
mais sérios? Ou teria ocorrido alguma mudança sutil no ponto 
de vista ou na técnica? Qualquer que seja a causa, a reflexão so
bre a terapia centrada no cliente foi enriquecida por essa gama 
intensa de experiências. 
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Podemos dizer então que, no momento, o pensamento clí
nico, no que diz respeito à terapia centrada no cliente, foi ali
mentado pela ampla variedade de problemas e pela grande varia
ção de intensidade do trabalho desenvolvido. Da criança com pe
quenos problemas de comportamento ao adulto psicótico, e da 
pessoa que obtém alguma ajuda em duas entrevistas ao indiví
duo que passa por uma extensa reorganização da personalidade 
ao longo de cento e cinqüenta entrevistas - estes casos marcam 
algumas das fronteiras, grandemente ampliadas, da prática atual 
da terapia centrada no cliente. 

DESENVOLVIMENTO DE VÁRIAS ATIVIDADES 

Dez anos atrás, o aconselhamento não-diretivo era conside
rado um processo de intercâmbio verbal, eficiente principalmen
te no aconselhamento de adolescentes e adultos. Desde então, 
percebeu-se que os princípios básicos desse tipo de aconselhamento 
podiam ser aplicados a uma variedade de atividades, algumas delas 
inclusive muito diferentes da própria psicoterapia. Algumas des
sas atividades serão discutidas com mais detalhes em seções pos
teriores deste livro, mas é preciso mencionar aqui algumas das 
orientações em que a terapia centrada no cliente encontrou apli
cação. 

A ludoterapia com crianças problemáticas mostrou-se eficien
te quando desenvolvida a partir da perspectiva centrada no cliente. 
O livro de Axline (14) apreserita um quadro completo e convin
cente do trabalho realizado nessa área, onde o intercâmbio ver
bal reduz-se ao mínimo ou simplesmente não existe. 

A terapia de grupo, com crianças ou com adultos, tem en
contrado bons resultados operando segundo as mesmas hipúll'
ses fundamentais que norteiam o aconselhamento individual. 
Trabalhou-se com adultos desajustados, estudantes com prob\c
mas, estudantes em vésperas de exames, veteranos .I,. la, grll

pos inter-raciais, crianças e pais. 
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Da experiência com a terapia de grupo surgiu o desejo de 
se conduzir aulas universitárias a partir de um estilo centrado no 
cliente - ou, mais apropriadamente, centrado no aluno. Algu
mas de nossas descobertas mais significativas vieram dos fracas
sos estrondosos e dos sucessos brilhantes de nossas tentativas de 
adaptar à educação os princípios e procedimentos da psicotera
pia bem-sucedida. 

Essas são as principais áreas em que as proposições da tera
pia centrada no cliente foram postas em prática. Mas contribui
ções igualmente significativas à nossa linha de pensamento vie
ram de outras experiências, menos exploradas. Experiências in
teressantes em situações grupais de atrito e moral baixo conven
ceram-nos de que a abordagem centrada no cliente tem uma con
tribuição a dar a grupos industriais, militares e outros. Especial
mente significativas foram nossas tentativas de aplicar esses prin
cípios a nossa própria administração organizacional, ao comitê 
de trabalho e aos problemas de seleção e avaliação de pessoal. 
Ainda há muito a ser aprendido nesses campos, mas o progresso 
alcançado até aqui é, sem dúvida, estimulante. 

Assim, em uma década, vimos a terapia centrada no cliente 
desenvolver-se de um método de aconselhamento a uma aborda
gem das relações humanas. Percebemos que pode ser aplicada tan
to ao problema de contratar um novo funcionário, ou à decisão 
de quem deverá receber um aumento, quanto a um cliente per
turbado pela incapacidade de lidar com suas relações sociais. 

PROGRESSO NAS PESQUISAS 

Os avanços no campo da psicoterapia são demonstrados de 
forma mais notável no progresso constante da pesquisa. Há dez 
anos, não havia mais do que um punhado de estudos de pesquisa 
objetivos relacionados, de alguma forma, com a psicoterapia. Du
rante a década passada, mais de quarenta desses estudos foram 
publicados por profissionais com um tipo de orientação centra
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da no cliente. Além disso, há vários estudos ainda não publica
dos e mais de uma vintena de projetos de pesquisa cada vez mais 
importantes em andamento. É difícil exagerar o efeito global desse 
trabalho. Embora as pesquisas tenham encontrado limitações cla
ras e freqüentemente sérias, cada uma delas utilizou instrumen
tos de um grau conhecido e determinado de confiabilidade, e os 
métodos foram descritos de forma suficientemente detalhada para 
que qualquer profissional competente possa verificar os resulta
dos, seja reestudando o mesmo material, seja empregando o mes
mo método em um novo material. Dois dos estudos mais antigos 
já foram confirmados por repetição em casos atuais. Todo esse 
desenvolvimento dificulta, cada vez mais, uma abordagem pura
mente dogmática de qualquer aspecto da psicoterapia. Pouco a 
pouco, tornou-se evidente que quase todas as fases da psicotera
pia podem ser investigadas de forma objetiva, desde o aspecto 
mais sutil da relação orientador-cliente até as medições de altera
ções comportamentais. 

A principal base para esse desenvolvimento foi a reunião de 
material de casos inteiramente gravados. Counseling and Psycho
therapy trouxe o primeiro caso terapêutico apresentado de for
ma textual numa publicação. Foi seguido por Casebook ofNon
directive Counseling (199), onde são apresentados cinco casos, 
com a maioria das entrevistas transcritas textualmente. No mo
mento, o Centro de Aconselhamento da Universidade de Chica
go tem quase trinta casos completamente gravados e transcritos, 
disponíveis para profissionais qualificados da pesquisa. Espera
se que pelo menos mais cinqüenta sejam acrescentados. Isto pro
porcionará um volume de material básico para pesquisa como 
nunca existiu antes. Sucessos e fracassos, casos acompanhados 
por orientadores experientes e estagiários, casos curtos e longos 
- todos estarão exemplificados. 

No processo de coletar material gravado e de reali/ar pes
quisas em terapia, os terapeutas centrados no cliente car 'garall1, 
até agora, a maior parte do fardo. No entanto, hú l'''" ~lIcias '~Il

corajadoras de que profissionais com outros lipos de micllt;I\;;io 
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estão agora gravando seus casos, e é apenas uma questão de tem
po até que estudos de pesquisa sejam feitos por analistas freu
dianos, hipnoterapeutas, adlerianos e terapeutas ecléticos. Essas 
pesquisas futuras ajudarão a remover os rótulos e unificar o cam
po da psicoterapia. 

o DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO 

Quando Counseling and Psychotherapy foi publicado, em 
1942, os editores quiseram saber que mercado constituiriam pa
ra o livro os cursos universitários de aconselhamento de ajusta
mento. Na época, entretanto, não havia mais do que dois ou três 
desses cursos no país. Devido a uma variedade de influências re
centes sobre a profissão da psicologia, esse quadro alterou-se de 
maneira surpreendente. Mais de uma vintena de universidades ofe
recem agora algum tipo de treinamento em psicoterapia em nível 
de pós-graduação, com graus variáveis de ênfase sobre a pers
pectiva centrada no cliente. Algumas dessas universidades ofere
cem uma seqüência completa de cursos de treinamento, sendo que 
a prática terapêutica sob supervisão constitui uma porção cen
tral da experiência. Esse treinamento em terapia não é simples~ 
mente um desenvolvimento isolado. Conta com a aprovação for
mal da American Psychological Association, que considera in
completo o treinamento do psicólogo clínico sem treinamento em 
psicoterapia, e que, para receber o grau mais elevado de aprova
ção pela Associação, o programa de pós-graduação em psicolo
gia clínica deve incluir um programa bem planejado nessa área 
(160). Um tipo semelhante de desenvolvimento ocorreu na psi
quiatria, e no lugar dos treinamentos práticos esporádicos em te
rapia que predominavam em certa época, programas cada vez 
mais integrados estão sendo instituídos em vários centros. 

Nesse panorama geral de crescimento de programas de treina
mento em terapia, tem havido uma constante evolução do trei
namento em terapia centrada no cliente. Nossos métodos e pro
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cedimentos sofreram tantas modificações, que a eles se destinou 
um dos capítulos deste livro. O princípio de focalizar o indiví
duo encontrou implementação tanto nos programas de treinamen
to como na própria terapia. Nossa preocupação transferiu-se das 
técnicas do orientador para suas atitudes e filosofia, com um no
vo reconhecimento da importância da técnica considerada a par
tir de um nível mais sofisticado. Tivemos uma experiência de trei
namento lento e gradual de candidatos a PhD em psicologia clí
nica. Em 1946 e 1947, tivemos também uma experiência extre
mamente valiosa, em que se ofereceu um treinamento curto e in
tensivo para mais de uma centena de psicólogos experientes e qua
lificados que assumiriam o cargo de Orientadores Pessoais da Ad
ministração de Veteranos. Na tentativa de treinar para a terapia, 
inevitavelmente aprendemos muito sobre terapia. 

o DESENVOLVIMENTO DA TEORIA 

À medida que levávamos adiante o trabalho cada vez mais 
ramificado mencionado nas seções precedentes, mais crescia a ne
cessidade de teorias unificadoras, e assim a formulação de teo
rias tornou-se uma das principais preocupações dos terapeutas 
centrados no cliente. Comprovamos em nossa própria experiên
cia a afirmação freqüentemente citada de Kurt Lewin: "Nada é 
tão prático quanto uma boa teoria". Boa parte da construção de 
nossa teoria girou em torno do construto do selj, como ficará 
evidente mais adiante. Também fizemos tentativas de redigir ex
plicações em termos da teoria da aprendizagem e em termos da 
dinâmica de uma relação interpessoal. Ao longo desse processo, 
teorias foram desenvolvidas, rejeitadas ou bastante modificadas. 
Alguns anos atrás, a teoria da terapia parecia ser melhor descrita 
em termos do desenvolvimento do insight verbalizado. Em nossa 
opinião, esse tipo de formulação está hoje muito longe dt: expli
car todos os fenômenos da terapia, ocupando portanto "I e~pa

ço relativamente pequeno em nossa visão teórica ai .dI. 
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Tendo observado de dentro do grupo o persistente e rápido 
desabrochar da teoria, é interessante notar as críticas freqüentes 
à terapia centrada no cliente por "não proceder de uma teoria 
coerente da personalidade" . Essa crítica parece uma distorção tão 
estranha do papel da teoria no avanço científico que merece uma 
breve réplica. 

A teoria não é necessária até que, e a menos que, existam 
fenômenos para serem explicados. Limitando nossas considera
ções à psicoterapia, não há razão para uma teoria da terapia até 
que alterações observáveis exijam uma explicação. Então, uma 
teoria unificadora ajudará a explicar o que ocorreu e a propor 
hipóteses testáveis acerca de experiências futuras. Assim, no cam
po da terapia, o primeiro requisito é uma técnica que produza 
um resultado efetivo. Através da observação do processo e do 
resultado, pode-se desenvolver uma teoria simples que, projeta
da para novas experiências, comprove sua adequação. A teoria 
é revista e modificada com o propósito - nunca totalmente al
cançado - de proporcionar uma estrutura conceituaI completa 
que abranja adequadamente todos os fenômenos observados. O 
que é básico são os fenômenos, não a teoria. 

Elton Mayo faz uma apresentação sucinta de seu ponto de 
vista, primeiro em suas próprias palavras e, em seguida, nas pa
lavras de um de seus colegas. Uma citação pode dar a idéia bási
ca de sua visão teórica. 

Falando em termos históricos, creio ser possível afirmar que, 
em geral, uma ciência surge como um produto de habilidades téc
nicas bem desenvolvidas numa determinada área de atividade. Al
guém, algum trabalhador habilidoso, num momento de reflexão, ten
ta tornar explícitas as pressuposições que se encontram implícitas 
na própria habilidade. Este é o início do método lógico-experimental. 
Uma vez explicitadas, as pressuposições podem ser logicamente de
senvolvidas; o desenvolvimento leva a alterações experimentais da 
prática e, assim, ao começo de uma ciência. O ponto a ser enfati
zado é que as abstrações científicas não são tiradas do nada ou de 
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reflexões descontroladas: sua origem, desde o princípio, está pro

fundamente arraigada numa habilidade preexistente. 


Neste ponto, parece apropriado um comentário tirado das pa

lestras de um colega, o falecido Lawrence Henderson, figura emi
nente no campo da química: " ... Na complexa tarefa de viver, tal 
como na medicina, tanto a teoria quanto a prática são condições 
necessárias para o entendimento, e o método de Hipócrates é o único 
que alcançou um sucesso amplo e geral. O primeiro elemento desse 
método é o trabalho duro, persistente, inteligente, responsável e in
cansável na enfermaria, e não na biblioteca: a completa adaptação 
do médico à sua tarefa, uma adaptação que está muito longe de 
ser meramente intelectual. O segundo elemento desse método é a 
observação precisa de coisas e eventos; a seleção, orientada pelo 
senso crítico originado da familiaridade e da experiência, de fenô
menos notáveis e recorrentes, e sua classificação e exploração me
tódica. O terceiro elemento é a construção criteriosa de uma teo
ria. Não uma teoria filosófica, não um grande esforço de imagina
ção, não um dogma quase religioso, mas algo modesto e simples, 
uma bengala útil para auxiliar ao longo do caminho ... Tudo isto 
pode ser resumido numa frase: o médico deve, em primeiro lugar, 
ter uma familiaridade íntima, habitual e intuitiva com as coisas; 
em segundo lugar, o conhecimento sistemático das coisas; e em ter
ceiro lugar, uma maneira eficaz de pensar sobre as coisas." (130, 

pp. 17-18) 

A partir desse ponto de vista, parece-nos totalmente natural 
que a frágil flor da teoria brote do sólido terreno da experiência. 
Uma reversão dessa ordem natural pareceria insensata. Assim, 
o leitor encontrará neste livro um grupO ramificado de formula
ções teóricas que apresentam uma certa unidade e que parecem 
proporcionar um modo produtivo de se pensar sobre a mudança 
terapêutica, além de uma conceituação da personalidade indivi
dual baseada na observação de alterações de personalidade. Mas 
nunca é demais enfatizar que as teorias são mutáveis e dinâmi
cas. Os fenômenos que elas procuram explicar é que permane
cem como fatos inflexíveis. Talvez amanhã, ou no próximo ano, 
encontremos uma formulação teórica muito mais ab" ,~cntc, que 
possa conter uma gama muito maior desses fate .,nsicos. Se as
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sim for, essa nova teoria proporcionará mais e melhores hipóte
ses de teste e mais estímulo para uma busca progressiva da ver
dade. 

RESUMO 

Este capítulo introdutório procurou oferecer um panorama 
externo dos fatores que influenciaram o curso do pensamento so
bre a terapia centrada no cliente durante os últimos oito ou dez 
anos. Mas a que conclusões os orientadores chegaram? Como mo
dificaram sua abordagem à medida que passaram a lidar com ca
sos mais variados e mais sérios? O que consideram como essen
cial na assistência a uma pessoa com problemas? Que nova com
preensão do processo da terapia adquiriram ao ouvir, individual
mente ou em grupos, os registros gravados de entrevistas signifi
cativas? Como explicam seus fracassos e que mudanças introdu
ziram em seu modo de pensar a fim de reduzirem a probabilida
de de fracasso? Quais foram as realizações e as decepções envol
vidas na trabalhosa análise de pesquisa dessa mina de material 
gravado? Que teorias os terapeutas passaram a apoiar e por que 
as vêem como razoáveis? Possuem eles formulações que ajudem 
a dar significado aos confusos mundos da experiência profissio
nal e pessoal? As páginas que se seguem descrevem a interpreta
ção de um indíviduo das respostas atuais a essas perguntas - res
postas que estarão, pelo menos parcialmente, ultrapassadas no 
momento em que foram escritas. 

LEITURAS SUGERIDAS 

Para um exame do desenvolvimento histórico da terapia cen
trada no cliente, ver Raskin (158). O desenvolvimento do ponto 
de vista do próprio autor em relação à terapia pode ser observa
do pelo exame desta seqüência de obras: Clinical Treatment of 
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lhe problem Child (164), "The Clinical Psychologist's Approach 
to Personality Problems" (165), Counseling and Psycholherapy 
(166), "Significant Aspects of Client-Centered Therapy" (170), 
e este livro. Para formulações de outros autores sobre a terapia 
centrada no cliente, ver Combs (42) e Snyder (194). 

Para um exame da terapia centrada no cliente à luz de ou
tras orientações terapêuticas, Snyder (198) apresenta uma revi
são exaustiva da literatura atual. Um breve artigo sobre este as
sunto, escrito a partir de um ponto de vista centrado no cliente, 

é "Current Trends in Psychotherapy" (167). 
Uma descrição do funcionamento prático das abordagens de 

um grupo de terapeutas centrados no cliente encontra-se em 

Grummon e Gordon (75). 
Referências quanto às implicações da terapia centrada no 

cliente para os campos da ludoterapia, terapia de grupo, educa
ção e teoria da personalidade serão encontradas nos capítulos de

dicados a esses tópicos. 

CAPíTULO 2 

A ATITUDE E A ORIENTAÇÃO DO ORIENTADOR1 

Em qualquer processo de psicoterapia, o terapeuta é uma par
le altamente importante da equação humana. O que ele faz, a 
;I1ilude que mantém, seu conceito básico do papel que desempe
Ilha influenciam notavelmente a terapia. Orientações terapêuti
l'as distintas sustentam pontos de vista diferentes acerca desse as
\111110, No início de nossa discussão, portanto, convém conside
I ar o terapeuta em termos da maneira como ele funciona no acon
"elhamento centrado no cliente. 

liMA CONSIDERAÇÃO GERAL 

(: comum referir-se à terapia centrada no cliente como sen
do simplesmente um método ou uma técnica a ser utilizada pelo 
()ricl1tador. Sem dúvida essa conotação deve-se, em parte, ao fa
Iode que as primeiras apresentações tendiam a enfatizar excessi
V;III!L'lllc a técnica. Pode-se dizer, de forma mais apropriada, que 
IIII! orientador eficaz da terapia centrada no cliente apresenta um 
l'Onjlllllo de atitudes coerente e em evolução, profundamente em-

I. 1'.s1C capítulo é uma revisão e extensão de um artigo que foi publicado 
1",101 pr;lIlc;ra vez no lournal of Consulting Psychology (abril, 1949),13,82-94. 
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butido em sua organização pessoal, um sistema de atitudes que 
é implementado por técnicas e métodos que lhe sejam compatí
veis. Segundo nossa experiência, o orientador que tenta utilizar 
um "método" está fadado ao insucesso, a menos que esse méto
do apresente uma concordância genuína com as atitudes pessoais 
dele. Por outro lado, o orientador cujas atitudes do tipo que fa
cilite a terapia só em parte pode ser bem-sucedido, pois suas ati
tudes são inadequadamente implementadas por métodos e técni

cas apropriadas. 
Examinemos, então, as atitudes que parecem facilitar a te

rapia centrada no cliente. Um orientador deve possuí-las, a fim 
de ser um orientador? Essas atitudes podem ser desenvolvidas por 

meio de treinamento? 

A ORIENTAÇÃO FILOSÓFICA DO ORIENTADOR 

Alguns profissionais relutam em considerar a relação entre 
pontos de vista filosóficos e trabalho científico. No entanto, no 
empenho terapêutico, essa relação parece ser um dos fatos signi
ficativos e cientificamente observáveis que não podem ser igno
rados. Nossa experiência no treinamento de orientadores indica 
que a filosofia operacional básica do indivíduo (que pode ou não 
assemelhar-se à sua filosofia verbalizada) determina, em grau con
siderável, o tempo que ele demorará para se tornar um orienta

dor habilidoso. 
O ponto mais importante aqui é a atitude do orientador em 

relação ao valor e ao significado do indivíduo. De que maneira 
vemos os outros? Acreditamos que todas as pessoas têm seu pró
prio valor e dignidade? Se sustentamos esse ponto de vista no ní
vel verbal, em que medida ele é operacionalmente evidente no ní
vel comportamental? Tratamos os indivíduos como pessoas de 
valor ou, sutilmente, nós os subestimamos através de nossas ati
tudes e nosso comportamento? O respeito pelo indivídlJo é pre
dominante em nossa filosofia? Respeitamos sua cap;' ".tade c seu 
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direito de conduzir a si próprio ou, basicamente, acreditamos que 
sua vida seria melhor dirigida por nós? Em que medida temos 
uma necessidade e um desejo de dominar os outros? Estamos dis
postos a deixar que o indivíduo selecione e escolha seus próprios 
valores, ou nossas ações são guiadas pela convicção (geralmente 
não expressa) de que ele seria mais feliz se permitisse que selecio
nássemos por ele seus valores, padrões e metas? 

As respostas a perguntas desse tipo parecem ser importantes 
como indicadores básicos da abordagem terapêutica. De acordo 
com nossa experiência, indivíduos que já estejam se empenhan
do em direção a uma orientação que enfatize o valor e o signifi
cado de cada pessoa podem aprender bastante rápido as técnicas 
centradas no cliente que implementam esse ponto. de vista. Isto 
é freqüentemente verdadeiro para profissionais de educação, que 
têm uma filosofia de educação fortemente centrada na criança. 
('om razoável freqüência, também é verdadeiro para religiosos 
que tenham uma abordagem humanística. Existem muitos psicó
logos e psiquiatras com pontos de vista similares, mas há tam
bém aqueles cujo conceito do invidíduo é o de um objeto a ser 
dissecado, diagnosticado, manipulado. Esses profissionais talvez 
encontrem dificuldade em aprender ou praticar alguma forma de 
terapia centrada no cliente. Em qualquer caso, as diferenças a 
esse respeito parecem determinar a prontidão ou a dificuldade de 
profissionais para aprender e praticar qualquer abordagem cen
t rada no cliente. 

Mesmo essa descrição da situação dá uma impressão estáti
,';\ que não é exata. A filosofia operacional de uma pessoa, seu 
colljunto de metas, não é algo fixo e imutável, mas uma organi
I.ação fluida e em evolução. Talvez fosse mais preciso dizer que 
a pessoa cuja orientação filosófica tende a mover-se em direção 
a um maior respeito pelo indivíduo encontra, na abordagem cen
t rada no cliente, um desafio e uma implementação a seus pontos 
de vista. Descobre nessa abordagem algo acerca das relações hu
IHallas que tende a levá-lo mais longe filosoficamente do que ele 
iall1ais ousou, além de lhe possibilitar uma técnica operacional 
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para colocar em ação esse respeito pelas pessoas, tanto quanto 
possa estar desenvolvido em suas próprias atitudes. O terapeuta 
empenhado nessa abordagem logo aprende que o desenvolvimento 
da maneira de ver as pessoas que fundamenta essa terapia é um 
processo contínuo, intimamente relacionado com o esforço de 
crescimento e integração do próprio terapeuta. Ele só pode ser 
"não-diretivo" na mesma medida de seu nível de respeito pelos 
outros dentro de sua própria organização de personalidade. 

Em resumo, por meio das técnicas centradas no cliente, uma 
pessoa pode implementar seu respeito pelos outros apenas até o 
ponto em que o respeito seja uma parte essencial da constituição 
de sua personalidade; conseqüentemente, a pessoa cuja filosofia 
operacional já se moveu na direção de sentir um profundo res
peito pela importância e o valor de cada pessoa é capaz de assi
milar mais rapidamente as técnicas centradas no cliente que a aju
darão a expressar esse sentimento.2 

A HIPÓTESE DO TERAPEUTA 

Em vista do que foi dito na seção anterior, facilmente surgi
ria a pergunta: seria, então, a terapia centrada no cliente simples
mente um culto, ou uma filosofia especulativa, na qual um certo 
tipo de fé ou crença obtém certos resultados, ao passo que a au
sência de tal fé impediria esses resultados? Seria, em outras pala
vras, simplesmente uma ilusão que produz outras ilusões? 

Essa pergunta merece um exame cuidadoso. O fato de que 

2. Todo este tópico pode ser explorado mais profundamente. O que permi
te que o terapeuta tenha um profundo respeito e aceitação pelo outro? Em nossa 
experiência, esse tipo de filosofia tem maior probabilidade de ser sustentada por 
pessoas com um respeito básico pelo seu próprio valor e significado. Muito difi
cilmente se pode aceitar os outros sem que, primeiro, se tenha aceitado a si pró
prio. Isso poderia nos conduzir a vários outros caminhos para considerar essas 
experiências, incluindo a terapia, que ajuda o terapeuta a obter um auto-respeito 
sólido e realisticamente fundado. Deixaremos essa discussão para o Capítulo lO, 
limitando-nos aqui apenas a uma descrição da organização filosófica que parece 
ser a base mais eficaz para esse tipo de terapia. 
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as observações, até o momento, pareçam apontar para uma res
posta negativa talvez seja demonstrado, de forma mais evidente, 
a partir da experiência de vários orientadores cuja orientação fi
losófica inicial distanciava-se bastante daquela descrita como fa
vorável para um uso mais proveitoso das técnicas centradas no 
cliente. A experiência desses indivíduos em treinamento parece 
ter seguido uma espécie de padrão. De início, há relativamente 
pouca confiança na capacidade do cliente para obter insights ou 
para conduzir a si mesmo de maneira construtiva, embora o orien
tador esteja intelectualmente curioso quanto às possibilidades da 
terapia não-diretiva e aprenda alguma coisa sobre as técnicas. Ele 
começa a aconselhar os clientes com uma hipótese de respeito mui
to limitada, que pode ser colocada mais ou menos nestes termos: 
"Trabalharei com a hipótese de que, até certo ponto, em deter
minados tipos de situações, o indivíduo tem uma capacidade li
mitada para compreender e reorganizar a si próprio. Em muitas 
situações e com muitos clientes, eu, sendo um estranho e por isso 
mais objetivo, posso conhecer melhor a situação e melhor orientá
la". É sobre essa base limitada e dividida que ele começa seu tra
halho. Com freqüência, não obtém muito sucesso. Mas à medi
da que observa os resultados do aconselhamento, percebe que os 
clientes aceitam e fazem um uso construtivo da responsabilidade 
quando ele está realmente disposto a permitir-lhes isso. Freqüen
lemente surpreende-se com a eficiência dos clientes em lidar com 
essa responsabilidade. Tendo como parâmetro a qualidade me
nos vital da experiência nas situações em que ele, o orientador, 
procurou interpretar, avaliar e orientar, não pode ignorar o con
I raste com a qualidade da experiência nas situações em que o clien
le ohteve um aprendizado significativo por conta própria. Assim, 
de descobre que a primeira parte de sua hipótese tende a ser com
provada além de suas expectativas, enquanto que a segunda mos
I ra-se decepcionante. Assim, pouco a pouco, a hipótese sobre a 
qllal haseia todo o seu trabalho terapêutico modifica-se para um 
alicerce cada vez mais centrado no cliente. 

Esse tipo de processo, que já vimos repetir-se muitas vezes, 
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parece significar simplesmente o seguinte: a orientação de atitu
de, a filosofia de relações humanas que parece ser uma base ne
cessária para o aconselhamento centrado no cliente, não é algo 
que deva ser assumido "com base na fé", ou alcançado de uma 
só vez. É um ponto de vista que pode ser adotado de modo par
cial e experimental e submetido a teste. É, de fato, uma hipótese 
para suas relações humanas, e sempre será. Mesmo para o orien
tador experiente, que observou em muitíssimos casos as evidên
cias que sustentam a hipótese, continua a aplicar-se a idéia de que, 
em relação ao novo cliente que aparece no consultório, a possi
bilidade de autocompreensão e autodirecionamento inteligente 
continua sendo - para o cliente - uma hipótese ainda não
experimentada. 

Parece válido afirmar que a fé ou crença na capacidade do 
invidíduo para lidar com sua situação psicológica e consigo mes
mo é da mesma ordem que qualquer outra hipótese científica. É 
uma base positiva para a ação, mas está aberta a comprovação 
ou refutação. Se, por exemplo, tivéssemos fé em que todas as pes
soas pudessem decidir, elas próprias, terem ou não um câncer in
cipiente, nossa experiência com essa hipótese logo nos obrigaria 
a revisá-la profundamente. Por outro lado, se tivermos fé em que 
o afeto maternal caloroso provavelmente produzirá as reações pes
soais e o crescimento de personalidade desejáveis no bebê, é bas
tante provável que encontremos apoio para essa hipótese em nos
sas experiências, pelo menos tentativamente. 

Assim, colocando de maneira mais clara ou resumida a orienta
ção de atitude que parece ser ideal para o orientador centrado 
no cliente, podemos dizer que o orientador escolhe trabalhar de 
modo coerente sobre a hipótese de que o indivíduo tem capaci
dade suficiente para lidar de forma construtiva com todos os as
pectos de sua vida que possam, potencialmente, alcançar a per
cepção consciente. Isto significa a criação de uma situação inter
pessoal na qual o material possa chegar à consciência do cliente, 
e uma demonstração significativa da aceitação do cliente, por par
te do orientador, como uma pessoa capaz de conduzir a si mesma. 

J;~,---___ 


A ATITUDE E A ORIENTAÇÃO DO ORIENTADOR 

33 

o orientador age com base nessa hipótese de uma maneira espe
cífica e operacional, estando sempre atento para as experiências 
(clínicas ou de pesquisa) que possam contradizer ou sustentar a 
hipótese. 

Embora esteja alerta para todas as evidências, isto não quer 
dizer que esteja sempre mudando sua hipótese básica em situa
ções de aconselhamento. Se, no meio de uma entrevista, o orien
tador sente que o cliente talvez não seja capaz de reorganizar-se 
e parte para a hipótese de que ele deve assumir uma boa parte 
da responsabilidade por essa reorganização, confundirá o cliente 
e derrotará a si próprio, um vez que não conseguirá comprovar 
nem refutar qualquer uma das hipóteses. Esse ecletismo confu
so, que já prevaleceu na psicoterapia, bloqueou o progresso cien
lífico na área. Na verdade, só agindo coerentemente sobre uma 
hipótese bem selecionada podemos conhecer seus elementos ver
dadeiros ou falsos. 

A IMPLEMENTAÇÃO ESPECíFICA DA ATITUDE DO ORIENTADOR 

Até aqui, a discussão tem sido em termos gerais, conside
rando a atitude básica do orientador em relação aos outros. Co
1110 isso é implementado na situação terapêutica? É suficiente que 
o orientador sustente a hipótese básica que descrevemos? Essa 
orientação de atitude promoverá, inevitavelmente, o avanço da 
lerapia? Com certeza, isso não é o bastante. É como se um médi
co do século passado tivesse começado a acreditar que as bacté
rias causam infecções. Essa atitude, com toda a probabilidade, 
() levaria inevitavelmente a obter resultados um tanto melhores 
que seus colegas que desprezassem tal hipótese. Porém, só quan
do implementasse essa atitude ao máximo com técnicas apropria
das poderia experimentar plenamente a importância de sua hipó
lese. Só depois que esterilizasse a área em torno da incisão, os 
illsl rurnentos, os lençóis, os curativos, suas mãos, as mãos de seus 
assislentes - só então experimentaria o significado total e a efi
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cácia total da hipótese em que começara a acreditar de uma ma
neira genérica. 

A mesma coisa acontece com o orientador. À medida que 
descobre meios novos e mais sutis de implementar sua hipótese 
centrada no cliente, novos significados surgem através da expe
riência, e a hipótese mostra-se mais profunda do que se supunhaI, 
a princípio. Como disse um orientador em treinamento: "Eu con
servo mais ou menos os mesmos pontos de vista que tinha um 
ano atrás, mas eles têm muito mais significado para mim". 

É possível que uma das contribuições gerais mais significati
vas da abordagem centrada no cliente tenha sido sua insistência 
em investigar a implementação detalhada do ponto de vista do 
orientador na própria entrevista. Muitos terapeutas diferentes, 
de orientações distintas, expõem seus propósitos gerais em ter
mos relativamente semelhantes. Só mediante um estudo cuida
doso da entrevista gravada - de preferência tendo à mão tam
bém a transcrição datilografada - é possível determinar que pro
pósitos estão realmente sendo implementados na entrevista. "Es
tou de fato fazendo o que penso estar fazendo? Estou realizando 
operacionalmente os propósitos que verbalizo?" Essas são ques
tões que todos os orientadores devem colocar a si próprios conti
nuamente. Há amplas evidências, em nossas análises de pesqui
sas, de que um julgamento subjetivo por parte do próprio orien
tador em relação a essas questões não é.suficiente. Somente uma 
análise objetiva de palavras, voz e inflexão pode elucidar, de ma
neira adequada, o verdadeiro propósito do orientador. Inúme
ras experiências acerca da reação de orientadores a seu material 
gravado, bem como a análise de pesquisa feita por Blocksma (33), 
revelaram que o terapeuta muitas vezes se surpreende ao desco
brir as metas que de fato está pondo em prática na entrevista. 

Observe que, na discussão desse ponto, o termo "técnica" 

foi rejeitado em favor de "implementação". O cliente em geral 

percebe rapidamente quando o orientador está usando um "mé


I'. todo", uma ferramenta intelectualmente escolhida que ele sele

cionou para um propósito. Por outro lado, o orientador está sem

_Ill~ 
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pre implementando, consciente e inconscientemente, as atitudes 
que adota em relação ao cliente. Essas atitudes podem ser inferi
das e descobertas a partir de sua implementação operacional. As
sim, um orientador que, basicamente, não acredita que a pessoa 
tenha capacidade suficiente para se integrar, pode pensar que em
pregou "métodos" e "técnicas" não-diretivos e provou, para sua 
satisfação, que essas técnicas não funcionam. Uma gravação desse 
material, porém, tende a mostrar que, no tom da voz, na manei
ra de lidar com o inesperado, nas atividades periféricas da entre
vista, ele implementa sua própria hipótese, e não a hipótese cen
trada no cliente, como imagina. 

Parece não haver um substituto possível para a verificação 
contínua entre propósito ou hipótese e técnica ou implementa
ção. O orientador pode verbalizar essa autoverificação analítica 
da seguinte maneira: à medida que desenvolvo mais claramente 
e mais integralmente a atitude e a hipótese segundo as quais pre
tendo lidar com o cliente, devo examinar a implementação dessa 
hipótese no material de entrevista. À medida, porém, que estudo 
meus comportamentos específicos na entrevista, detecto propó
sitos implícitos dos quais não me havia dado conta, descubro áreas 
em que não me ocorreu aplicar a hipótese, noto que aquilo que, 
para mim, era a implementação de uma atitude é percebido pelo 
cliente como a implementação de outra. Assim, o estudo com
pleto de meu comportamento lapida, altera e modifica a atitude 
c a hipótese que levarei para a próxima entrevista. Uma aborda
gem sensata para a implementação de uma hipótese é uma expe
riência contínua e recíproca. 

ALGUMAS FORMULAÇÕES DO PAPEL DO ORIENTADOR 

Ao examinar o desenvolvimento do ponto de vista centrado 
110 cliente, descobrimos um progressão contínua de tentativas de 
formular tudo o que envolve a implementação da hipótese básica 
na situação de entrevista. Algumas delas são formulações de orien
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que acompanhariam as palavras' 'Você está sentado em cima do 
meu chapéu". Se o leitor repetir a resposta do orientador com 
alguma dessas inflexões, poderá perceber que, quando a frase é 

III, pronunciada de forma empática e compreensiva, a atitude pro

vável da resposta por parte do cliente será "Sim, é assim que me 

sinto, e percebo mais claramente agora que você colocou em ou

tros termos". Mas quando a afirmação do orientador é declara


II
1'1 

tiva, torna-se uma avaliação, um julgamento feito pelo orienta

, I 

dor, que agora está dizendo ao cliente quais são os sentimentos 
I,

III dele. O processo está centrado no orientador, e o sentimento do 
cliente, nesse caso, tenderia a ser: "Estou sendo diagnosticado". 

Para evitar essa maneira de lidar com a situação, desistimos 
de descrever o papel do orientador como sendo o de esclarecer 
as atitudes do cliente. 

I No presente estágio de conceituação da terapia centrada no 
cliente, há uma tentativa de descrever o que ocorre nos relacio
namentos terapêuticos mais satisfatórios, uma outra tentativa de 
descrever a maneira pela qual a hipótese básica é implementada. 
Segundo essa formulação, a função do terapeuta seria assumir, 
tanto quanto for possível, a estrutura de referência interna do 
cliente, perceber o mundo como o cliente o vê, deixar de lado to
das as percepções a partir da estrutura de referência externa en
quanto estiver fazendo isso e comunicar algo de sua compreen
são empática ao cliente. 

Raskin, num artigo não publicado (159), apresentou uma des
crição clara dessa versão da função do orientador. 

! 	 Há [um outro] nível de resposta não-diretiva do orientador que, 
li 
I 	 para o autor, representa a atitude não-diretiva. Num certo sentido, 

é uma meta e não algo que já esteja sendo praticado pelos orienta
dores. Mas, segundo a experiência de alguns, é uma meta altamen
te atingível, que ... produz uma mudança radical na natureza do pro
cesso de aconselhamento. Nesse nível, a participação do orienta
dor torna-se um experimentar ativo, junto com o cliente, dos sentiI" 
mentos que ele expressa; o orientador esforça-se ao máximo para II' 
entrar na pele da pessoa com quem está se comunicando, tenta che-

II_.10.:.. 
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gar dentro e viver as atitudes expressas, em vez de observá-Ias, 
apreender cada nuance de sua natureza mutável; numa palavra, 
absorve-se completamente nas atitudes do o'otro. E, no esforço de 
conseguir isso, simplesmente não há espaço para qualquer outro 
tipo de atividade ou atitude de aconselhamento; se ele estiver ten
tando vivenciar as atitudes do outro, não poderá estar diagnosti
cando-as, não poderá estar pensando em acelerar o processo. Por 
ser ele outro, e não o cliente, a compreensão não é espontânea, de
vendo portanto ser adquirida - e isto através da mais intensa, con
tínua e ativa atenção aos sentimentos do outro, com a exclusão de 
qualquer outro tipo de atenção. 

Mesmo essa descrição pode ser facilmente mal compreendi
da, uma vez que o experimentar com o cliente, a vivência de suas 
atitudes, não é em termos da identificação emocional por parte 
do orientador, mas da identificação empática, onde o orientador 
percebe os ódios, as esperanças e os medos do cliente através da 
imersão num processo empático, sem contudo experimentar ele 
próprio esses ódios, esperanças e medos. 

Uma outra tentativa de formular esse ponto de vista foi fei
ta pelo próprio autor, da forma como segue: 

Com o passar do tempo, fomos colocando uma ênfase cada 
vez maior na natureza desse tipo de relação, "centrada no clien
te", pois maior sua eficácia quanto mais completamente o orienta
dor se empenha em tentar compreender o cliente da forma como 
o cliente vê a si próprio. Quando relembro alguns de nossos pri
meiros casos publicados - o caso de Herbert Bryan em meu livro, 
ou o caso de Mr. M. observado por Snyder - percebo que, gra
dualmente, fomos abandonando os vestígios de diretividade sutil 
que são bastante evidentes nesses casos. Começamos a reconhecer 
que, se pudermos compreender a maneira como o cliente vê a si 
próprio nesse momento, ele poderá fazer o resto. O terapeuta deve 
deixar de lado sua preocupação com o diagnóstico e sua argúcia 
diagnóstica, deve livrar-se da tendência de fazer avaliações profis
sionais, deve parar com suas tentativas de formular um prognósti
co acurado, deve renunciar à tentação de guiar sutilmente o indiví
duo c deve concentrar-se num único propósito: a compreensão e 
ii aceitação profundas das atitudes conscientemente assumidas nesse 
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momento pelo cliente, enquanto ele explora, passo a passo, as áreas 
perigosas que tem negado à consciência. 

Acredito ser evidente, a partir desta descrição, que esse tipo 
de relação só é possível se o orientador for profunda e genuina
mente capaz de adotar essas atitudes. O aconselhamento centra
do no cliente, para ser eficaz, não pode ser um truque ou uma 
ferramenta. Não se trata de uma maneira sutil de guiar o cliente 
enquanto se finge deixar que ele próprio faça isso. Para ser efi
caz, o processo deve ser sincero. É essa sensível e autêntica "cen
tralização no cliente" que considero como a terceira característi
ca da terapia não-diretiva que a distingue das demais abordagens. 
(179, pp. 420-421) 

EVIDÊNCIAS EXPERIMENTAIS DE UMA TENDÊNCIA 

Um estudo de pesquisa recentemente concluído poderia con
firmar algumas das afirmações precedentes (180). Técnicas de 
aconselhamento utilizadas por orientadores não-diretivos nos anos 
de 1947-1948 foram analisadas em termos de categorias empre
gadas por Snyder na análise de casos tratados em 1940-1942 (196). 
É uma oportunidade para se comparar diretamente os métodos 
de aconselhamento e, assim, de registrar todas as tendências ob
serváveis. Descobriu-se que, em certa época, algumas respostas 
dos orientadores envolviam questionamento, interpretação, rea
firmação, encorajamento, sugestão. Essas reações, embora sem
pre constituíssem uma pequena proporção do total, pareciam in
dicar, por parte do orientador uma confiança limitada na capa
cidade do cliente para compreender e lidar com suas dificulda
des. O orientador ainda julgava ser necessário, às vezes, tomar 
as rédeas, explicar o cliente para ele próprio, oferecer apoio e in
dicar quais seriam os cursos de ação desejáveis. Com o avanço 
da experiência clínica, houve um nítido decréscimo em todas essas 
formas de resposta. Nos casos mais recentes, a proporção de res-
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postas desse tipo é desprezível. Oitenta e cinco por cento das res
postas dos orientadores são tentativas de transmitir uma com
preensão das atitudes e dos sentimentos do cliente. Parece bas
tante claro que os orientadores não-diretivos, com base na expe
riência terapêutica contínua, passaram a apoiar-se mais plenamen
te na hipótese básica da abordagem do que acontecia meia déca
da atrás. Parece que, cada vez mais, o terapeuta não-diretivo tem 
considerado eficazes a compreensão e a aceitação, passando a con
centrar todo o seu esforço na tentativa de alcançar um profundo 
entendimento do mundo íntimo do cliente. 

Desde a conclusão do segundo estudo mencionado, parece 
ter havido uma busca maior por uma variedade mais ampla de 
lécnicas terapêuticas. Na maior parte, porém, essa busca consis
tiu na procura de novas maneiras de deixar claro que o terapeuta 
pensa, sente e explora com o cliente. É natural esperar que, com 
a crescente segurança na experiência clínica, surgirá variedade ca
da vez maior de tentativas no sentido de comunicar o fato de que 
o terapeuta está buscando ver tão profundamente quanto ele, ou 
até mais profundamente ainda do que o cliente é capaz de perce
ber no momento. Pela utilização dessa crescente variedade de res
postas, é bem possível que a formulação atual do papel do orien
tador seja descartada, tal como o foram formulações anteriores. 
Alé o momento, porém esse não parece ser o caso. 

A DIFICULDADE DE PERCEBER ATRAVÉS DOS OLHOS DO CLIENTE 

o esforço de alcançar a estrutura de referência interna do 
l'Iil'lIte, de atingir o centro de seu próprio campo perceptivo e al
.-ançar a mesma percepção que ele é bastante análogo a alguns 
dos fellômenos da Gestalt. Da mesma maneira que, por concen
II açúo at iva, uma pessoa pode de repente ver no diagrama do texto 
dr Jlsicologia uma escada descendente em vez de ascendente, ou 
Jll'Il'l'Ill'r dois rostos em vez de um castiçal, o orientador pode, 
por l'sforço ativo, colocar-se na estrutura de referência do cliente. 
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I I' 

Mas, tal como no caso da percepção visual, a figura ocasional
I! , , mente se modifica, de modo que o orientador pode, às vezes, 
, I 

I!', 	 surpreender-se fora da estrutura de referência do cliente, olhan
do para ele como um observador externo. Isto acontece quase in
variavelmente, por exemplo, durante uma longa pausa ou silên
cio por part~ do cliente. O orientador pode conseguir algumas 

I 	 pistas que lhe permitam uma empatia correta, mas, em certa me
dida, é forçado a ver o cliente de um ponto de vista de observa

I 

I 'III 
dor e só pode assumir ativamente o campo perceptivo do cliente 

I, , quando algum tipo de expressão tem início novamente. 
I ' O leitor pode experimentar esse papel de várias maneiras, po
II de praticar assumindo a estrutura de referência interna de uma 

pessoa conversando no ônibus, por exemplo, ou ouvir um amigo I' 
descrever uma experiência emocional. Alguma coisa do processo 

I, ! . talvez possa até ser transmitido por escrito. 
Para que o leitor tenha uma experiência um pouco mais cla

ra e real do que está envolvido no conjunto de atitudes que esta
l 

mos discutindo, sugerimos que se coloque no lugar do orienta
III dor e examine o material a seguir, que foi retirado de anotações 

completas, feitas por um orientador do início de uma entrevista 
com um homem de trinta e poucos anos. Quando terminar a lei
tura, sente-se e considere os tipos de atitudes e pensamentos que 
passaram por sua cabeça enquanto lia. 

Cliente: Eu não me sinto muito normal, mas quero me sentir 
assim ... Achei que teria alguma coisa para falar. .. mas de repente 
tudo parece andar cm círculos. Fiquei tentando imaginar o que iria 
dizer. Mas quando cheguei aqui isso não funcionou ... Sabe, antes 

1,11 de eu vir parecia que ia ser bem mais fácil. Sabe, não consigo to
I !I~ mar uma decisão. Não sei o que quero. Tentei raciocinar logica
III mente sobre isso ... tentei descobrir que coisas são importantes pa

ra mim. Achei que talvez existam duas coisas que um homem po
I' deria fazer: casar e ter uma família. Mas se ele for um solteirão, 
I só trabalhando e ganhando dinheiro para viver. .. isso não é muito 
, " 

bom. Então me vejo com meus pensamentos voltando para a épo
ca em que eu era criança, e choro com muita facilidade. A represa 

I" 

-k 
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fica a ponto de estourar. Estive no exército por quatro anos e meio. 
Não tinha problemas na época, nem esperanças, nem desejos. Meu 
único pensamento era cair fora quando a paz Chegasse. Meus pro
blemas, agora que estou fora, são os de sempre., Sabe, vêm de mui
to tempo antes de eu entrar no exército ... Adoro crianças. Quando 
eu estava nas Filipinas - sabe, quando eu era mais jovem jurei que 
jamais me esqueceria de minha infância infeliz - então, quando 
vi aquelas crianças nas Filipinas, tratei-as muito bem. Costumava 
dar sorvetes a elas e levá-Ias ao cinema. Foi só um período _ eu 
tinha voltado para trás - e isso despertou algumas emoções em 
mim que eu acreditava já ter enterrado há muito tempo. (Uma pau
sa. Ele parece prestes a chorar.) 

Depois de ler esse material, pensamentos como os que se se
guem representariam uma estrutura de referência externa para vo
cê, o "orientador" . 

Talvez eu devesse ajudá-lo a começar a falar. 

Será que essa incapacidade de começar a andar é uma espécie 


de dependência? 

Por que essa indecisão? Qual poderia ser a causa? 
O que significa esse enfoque no casamento e na família? 
Ele parece ser um solteirão. Não sabia disso. 

O choro, a "represa" parecem indicar que há muita repres


são. 

Ele é um veterano de guerra. Teria sido um caso psiquiátrico? 
Sinto pena de qualquer pessoa que tenha passado quatro anos 

e meio no serviço militar. 

Em algum momento ele provavelmente precisará mexer com 
essas experiências infelizes da infância. 

O que significa esse interesse por crianças? Identificação? 
Uma vaga homossexualidade? 

Note que todas essas atitudes são basicamente complacentes. 
Nüo há nada' 'errado" com elas. São até tentativas de "compreen
der", mais no sentido de "compreender sobre" do que "compreen
der com". O locus da percepção, porém, está fora do cliente. 

Para fins de comparação, os pensamentos que poderiam pas
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sar por sua cabeça caso conseguisse de fato assumir a estrutura 
de referência interna do cliente tenderiam a ser mais ou menos 

estes: 

Você está querendo lutar para atingir a normalidade, não é? 

É realmente difícil para você começar. 

A tomada de decisões parece simplesmente impossível para 


você. 
Você quer casar, mas isso não lhe parece algo muito possível. 
Você se sente transbordando com sentimentos infantis. 
Para você, o exército representou estagnação. 
Ser muito bom para as crianças teve, de alguma forma, um 

significado para você. 
Mas foi - e é - uma experiência perturbadora para você. 

Como já foi mencionado, se esses pensamentos são expres
sos de uma forma definitiva e declarativa, transformam-se numa 
avaliação feita a partir do ponto de vista perceptivo do orienta
dor. Na medida, porém, em que são tentativas de compreender, 
com formulações apenas sugeridas, representam a atitude que es
tamos buscando descrever como "adotar a estrutura de referên

cia do cliente". 

A FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA DO PAPEL DO ORIENTADOR 

Muitos leitores poderão indagar: por que adotar esse tipo es
pecífico de relação? De que maneira ela implementa a hipótese da 
qual partimos? Qual é a fundamentação lógica dessa abordagem? 

Para que tenhamos uma base clara para considerar essas 
questões, vamos primeiro tentar colocar em termos formais, e de
pois parafrasear, uma descrição do propósito do orientador quan
do ele atua dessa maneira. Em termos psicológicos, a meta do 
orientador é perceber, da forma mais sensível e acurada possí
vel, todo o campo de percepção do cliente, da maneira como ele 
o experimenta, com as mesmas relações de figura e plano de fun-
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do, até o ponto máximo que o cliente estiver disposto a comuni
car; e, tendo assim percebido a estrutura de referência interna do 
outro tão completamente quanto possível, indicar para o cliente 
em que medida está vendo através dos olhos dele. 

Vamos supor que quiséssemos fazer uma descrição mais em 
termos das atitudes do orientador. A formulação seria: "Vara po
der ajudá-lo, deixarei de lado a mim mesmo - o selj das intera
ções habituais - e entrarei em seu mundo de percepção tão com
pletamente quanto puder. Eu me tornarei, em certo sentido, um 
outro selj para você - um alter ego de suas próprias atitudes e 
sentimentos - uma oportunidade segura para que você possa se 
perceber mais claramente, experimentar a si mesmo de forma mais 
verdadeira e profunda, escolher de modo mais significativo". 

o PAPEL DO ORIENTADOR NA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA HIPÓTESE 

De que maneira essa abordagem implementa a hipótese cen
Irai de nosso trabalho? Seria extremamente enganoso afirmar que 
nosso método atual ou a formulação do método, cresceu a partir 
da teoria. A verdade é que, como na maior parte dos problemas 
semelhantes, começa-se a descobrir, com base na intuição clíni
ça, que certas atitudes são eficazes, outras não. Tenta-se relacio
nar essas experiências com uma teoria básica; assim, elas se es
darecem e apontam na direção de novas expansões. Foi dessa ma
ncira que chegamos à presente formulação, e essa formulação sem 
dúvida sofrerá modificações quando resolvermos algumas das per
plexidades mencionadas no fim deste capítulo . 

No momento, parece-me que o fato de eu, como orientador, 
concentrar toda a minha atenção e meu esforço na tarefa de com
preender e perceber da forma como o cliente percebe e compreen
de. é uma demonstração operacional notável da crença que te
nho 110 valor e significado desse cliente individual. Fica claro que 
II valor que considero mais importante, conforme indicam mi
nhas alitudes e meu comportamento verbal, é o próprio cliente. 
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Além disso, o fato de admitir que os resultados se baseiam nessa 

compreensão profunda é, provavelmente, a mais relevante evi
1,1: 

,1:1 dência operacional de minha confiança na potencialidade do in

vidíduo para a mudança construtiva e o desenvolvimento de uma 

vida mais plena e satisfatória. Quando um cliente seriamente per

turbado luta contra sua absoluta incapacidade de fazer escolhas, 

ou outro contra seus fortes impulsos de suicidar-se, o fato de eu 

penetrar com um profundo entendimento nesses sentimentos de

sesperados, sem contudo assumir a responsabilidade, é uma ex

pressão muito significativa da confiança básica nas tendências do 

organismo humano de mover-se para a frente. 

Poderíamos dizer então que, para muitos terapeutas que 

atuam a partir de uma orientação centrada no cliente, a meta sin

cera de "entrar" nas atitudes do cliente, penetrar a estrutura de 

referência interna dele, é a mais completa implementação até ho

je formulada para a hipótese central de respeito e confiança na 
,'1 

' capacidade da pessoa. 
I':I!; 

A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE EM RELAÇÃO AO ORIENTADOR 

Permanece ainda a questão de saber a qual propósito psico

lógico serve a tentativa de duplicar, por assim dizer, o campo per

ceptivo do cliente na mente do orientador. Nesse ponto, talvez 
'I' 

nos seja útil saber de que maneira o cliente percebe essa expe!I'''I 
I ' 

riência. A partir das inúmeras declarações escritas ou expressas 
'I

fi pelos clientes após a terapia, percebe-se que o comportamento1 .. 

I ~!I'" do orientador é experienciado de várias maneiras, embora alguns 

I !I!
,I! 

elementos sejam freqüentemente observáveis. 
1,1, Um primeiro trecho pode ser tirado da declaração de umaI 

cliente profissionalmente sofisticada, que acabara de completar 

uma série de cinco entrevistas. Ela já conhecia o orientador, com 

quem trabalhara numa outra atividade profissional. 

_.lill 
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Inicialmente, discutimos a possibilidade de que essas entrevis
tas pudessem interferir em nossa relação como colegas de traba
iho. Eu realmente sinto que as entrevistas não alteraram de manei
ra alguma nossa relação. Éramos duas pessoas inteiramente dife
rentes em nossos dois relacionamentos e um não tinha a menor in
terferência no outro. Acredito que isso se deveu, em grande parte, 
ao fato de que, quase inconscientemente, por causa da natureza da 
terapia, aceitamos um ao outro e a nós mesmos como sendo pes
soas diferentes em nossos dois relacionamentos mútuos. Como pro
fissionais, éramos duas pessoas trabalhando juntas sobre diversos 
problemas do dia-a-dia. No aconselhamento, éramos basicamente 
eu trabalhando juntos em minha situação, como vim a descobrir. 
Talvez a última frase explique como me senti na relação de aconse
lhamento. Mal percebia, durante as entrevistas, quem era a pessoa 
que estava sentada no consultório junto comigo. Era só eu que im
portava, meu modo de pensar era o que interessava e meu orienta
dor era quase uma parte de mim, trabalhando em meu problema 
da forma como eu queria trabalhar nele. 

É difícil colocar em palavras minha impressão mais marcante 
das entrevistas. Enquanto eu falava, quase sentia como se estivesse 
"fora do mundo". Às vezes, nem sabia muito bem o que estava 
falando. Isto pode acontecer facilmente quando se fala consigo mes
mo por um longo tempo - a gente fica tão envolvida na verbaliza
ção que já nem tem muita consciência do que está dizendo e, certa
mente, nem percebe mais o que as palavras realmente significam. 
O papel do terapeuta era trazer-me de volta a mim mesma, ajudar
me acompanhando tudo o que eu dizia, entender o que eu estava 
falando. Nunca notei que ele repetisse ou reafirmasse coisas que 
cu havia dito, mas apenas que acompanhava meu pensamento, por
que me dizia coisas que eu havia afirmado mas de forma a torná
las claras para mim, trazer-me de volta à terra, ajudar-me a ver o 
que eu dissera e o que aquilo significava para mim. 

Várias vezes, usando analogias, ele me ajudava a perceber o 
significado do que eu havia dito. Às vezes dizia algo como "Não 
sei se é isto que você quer dizer, ___" ou " ___ , é isto que 
você quer dizer?", e eu me dava conta de um desejo de esclarecer 
as coisas que falava, não tanto para ele como pessoa, mas, através 
dele, esclarecê-Ias para mim mesma. 

Durante as duas primeiras entrevistas, ele interrompeu as pau
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sas. Isso porque eu mencionara, antes de o aconselhamento come
çar, que as pausas me deixavam constrangida. Lembro-me de que, 
na ocasião, desejava que ele me deixasse pensar sem interrupções. 

I A entrevista que se destaca mais claramente em minha cabeça foi 

:", 	 uma em que aconteceram muitas pausas longas, durante as quais 
eu trabalhava a pleno vapor. Estava começando a conseguir algum 
insight de minha situação e, embora nada fosse dito, tinha a sen

I, 
", sação, pela atitude do orientador, de que ele estava trabalhando 

I!,!! junto comigo. Não estava agitado, nem pegou um cigarro, apenas 
,', 

permaneceu sentado, acredito que olhando direto para mim, en
quanto eu mantinha os olhos no chão e trabalhava dentro de mi

"I nha cabeça. Foi uma atitude de completa cooperação, e tive a sen
II!I, sação de que ele acompanhava meus pensamentos. Agora percebo 

,'I: ' o grande valor das pausas, se a atitude do orientador é de coope
I ração, não de simplesmente esperar o tempo passar. 

':1" Eu já tinha visto antes as técnicas não-diretivas serem apli

Ilr
" l 	 cadas - não em mim mesma - em situações onde as técnicas 

eram os fatores dominantes, e nem sempre fiquei satisfeita com 
os resultados. Como resultado de minha própria experiência co
mo cliente, estou convencida de que a aceitação completa por par
te do orientador, a maneira como expressa a atitude de querer 
ajudar o cliente e o calor humano manifestado pela entrega sin
cera de si mesmo ao cliente, numa cooperação completa com tu
do o que o cliente faz ou diz, são básicos nesse tipo de terapia. 

I ,ii, 

liiii' 


ii Repare como o tema significativo da relação é "éramos ba

, 'I sicamente eu trabalhando juntos em minha situação, como vim 
! ':'

i !Ii 
a descobrir". Os dois se/ves, de alguma forma, tornaram-se um, 

!IIII 
! ,II embora permanecessem dois - "éramos eu". Essa idéia é repe

111['i tida várias vezes: "Meu orientador era quase uma parte de mim, 

I,I!I trabalhando em meu problema da forma como eu queria traba


lhar nele"; "o papel do terapeuta era trazer-me de volta a mim 

mesma"; "eu me dava conta de um desejo de esclarecer as coisas 

que falava, não tanto para ele como pessoa, mas, através dele, 

esclarecê-las para mim mesma". A impressão é de que a cliente 


Id:i l 
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estava, em certo sentido, "falando consigo mesma" e, no entan
to, que era um processo muito diferente quando ela falava consi
go mesma por intermédio de uma outra pessoa. 

Um outro exemplo poder ser tirado de um relato escrito por 
lima jovem que se mostrava bastante perturbada na época em que 
chegou para o aconselhamento. Ela possuía um vago conhecimen
to da terapia centrada no cliente. O relato do qual provém esse 
material foi escrito espontânea e voluntariamente cerca de seis 
semanas após a conclusão das entrevistas. 

Nas primeiras entrevistas, sempre dizia coisas como "Não estou 
agindo como eu mesma". "Nunca agi deste jeito antes." O que 
eu queria dizer era que aquela pessoa fechada, desorganizada e apá
tica não era eu. Tentava dizer que aquela era uma pessoa diferente 
da que, anteriormente, havia funcionado de uma forma que pare
cia ser satisfatoriamente ajustada. Para mim, isso parecia ser ver
dade. Então, comecei a perceber que eu era a mesma pessoa agora, 
seriamente fechada etc., que havia sido antes. Isso só aconteceu de
pois de eu ter falado de meus sentimentos de auto-rejeição, vergo
nha, desespero e dúvida, na situação de aceitação da entrevista. O 
orientador não ficou espantado, nem chocado. Estava contando a 
ele todas essas coisas sobre mim que não combinavam com minha 
imagem de estudante de pós-graduação, professora, uma pessoa sen
sata. Ele reagiu com total aceitação e um caloroso interesse, sem 
pesados matizes emocionais. Ali estava uma pessoa inteligente e sã, 
aceitando sinceramente aquele comportamento que me parecia tão 
vergonhoso. Lembro-me de uma sensação orgânica de relaxamen
to. Não precisava mais continuar lutando para encobrir e esconder 
aquela pessoa vergonhosa. 

Parece-me agora que aquilo que senti como "uma aceitação 
sincera sem matizes emocionais" era o que eu precisava para po
der enfrentar minhas dificuldades. Uma das coisas contra as quais 
lutava era o caráter das minhas relações com os outros. Estava ema
ranhada em dependência, embora lutasse contra isso. Minha mãe, 
sabendo que alguma coisa estava errada, tinha vindo me ver. O amor 
dela era tão grande que eu podia senti-lo me envolvendo. O sofri
mento dela era tão real que eu quase podia tocá-lo. Mas não conse
IHlia conversar com ela. Mesmo quando, num insight, ao falar de 
lIIinhas relações com a família, ela me disse: "Você pode ser tão de
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pendente ou independente quanto quiser", continuei resistindo. A 
impessoalidade interessada do orientador permitiu que eu falasse 
de meus sentimentos. O esclarecimento na situação de entrevista 
expôs a atitude para mim como um ding an sich que eu podia olhar, 
manipular c colocar no lugar. Ao organizar minhas atitudes, co
meçava a me organizar. 

Lembro de estar sentada em meu quarto pensando nos com
ponentes de dependência e necessidades infantis no desajustamen
to, e resistindo fortemente à idéia de que houvesse algum elemento 
de dependência em meu comportamento. Acho que reagi da ma
neira como teria reagido se um terapeuta numa situação de entre
vista tivesse interpretado isso para mim antes de eu estar pronta. 
No entanto, continuei pensando a respeito e comecei a ver que, em
bora insistisse em dizer a mim mesma que queria ser independente, 
havia evidências de sobra de que eu também queria proteção e de
pendência. Senti isso como uma situação vergonhosa. Não conse
guia aceitar essa indecisão em mim, até que, com um grande senti
mento de culpa, falei sobre ela nas entrevistas, aceitei-a e, então, 
reformulei-a eu mesma com menos ansiedade. Nessa situação, a total 
aceitação com que o orientador recebeu meus sentimentos permitiu
me ver a atitude com alguma objetividade. Nesse caso, o insight 
foi estruturado racionalmente antes de eu ir para a entrevista. Po
rém, só foi internalizado quando a atitude se refletiu de volta para 
mim livre de vergonha e culpa, como algo que eu podia olhar e acei
tar. Minha reformulação e exposição posterior do sentimento de
pois da reação do orientador foram a aceitação de mim mesma e 
a internalização do insight. 

Como devemos entender a função do orientador da manei
ra como foi experimentada por essa cliente? Talvez fosse exato 
dizer que as atitudes que ela podia expressar mas não conseguia 
aceitar como parte de si mesma tornaram-se aceitáveis quando 
um selfalternativo, o orientador, recebeu-as com aceitação e sem 
emoção. Só depois que um outro selfencarou seu comportamento 
sem constrangimento ou emoção é que ela pôde encará-lo da mes
ma forma. Essas atitudes tornaram-se, então, objetivas para ela 
e passíveis de controle e organização. Os insights a que ela quase 
chegou no quarto passaram a ser verdadeiros quando uma outra 
pessoa os aceitou e expôs, até que finalmente ela pôde exprimi-
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los de novo com menos ansiedade. Temos aqui uma vivência di
ferente, embora basicamente semelhante, do papel do orientador. 

É natural que os clientes mais articulados e sofisticados fa
çam um relato mais completo do significado que a experiência 
teve para eles. Os mesmos elementos parecem estar presentes, po
rém, nos relatos simples e relativamente inarticulados de clientes 
mais modestos. Um veterano de guerra com pouco estudo escre
ve assim sobre sua experiência de aconselhamento. 

Para minha grande surpresa, o sr. K, o orientador, me deixou fa
lar até cansar. Pensei que ele fosse me fazer perguntas sobre vários 
pontos de meu problema. Ele fez algumas, mas não tantas quanto 
eu imaginava. Enquanto contava as coisas para o sr. L., eu mesmo 
me ouvia falando. E, fazendo isso, diria que resolvi meus próprios 
problemas. 

Aqui também parece lícito supor que a atitude e as reações 
do orientador tornaram mais fácil para o cliente "ouvir a si 
próprio" 

UMA TEORIA DO PAPEL DO TERAPEUTA 

Com esse tipo de material em mente, uma possível explica
yÜO psicológica da eficácia do papel do orientador poderia ser de
senvolvida nos seguintes termos. A psicoterapia lida basicamen
lc com a organização e o funcionamento do self. Há muitos ele
lIIentos da experiência que o self não pode enfrentar, não pode 
perceber claramente, porque enfrentá-los ou admiti-los seria in
congruente e ameaçador para a organização atual do self. Na te
rapia centrada no cliente, o cliente encontra no orientador um 
;llIlêntico alter ego, num sentido técnico e operacional- um self 
qlle se despiu temporariamente (tanto quanto possível) de sua pró
pria vestimenta de self, mantendo apenas a qualidade de tentar 
,·olllpreender. Na experiência terapêutica, ver as próprias atitu
des, confusões, ambivalências, sentimentos e percepções tão bem 
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expressas por uma outra pessoa, despojadas contudo das com
plicações emocionais, é ver a si próprio objetivamente, e isso pre
para o caminho para a aceitação, dentro do self, de todos esses 
elementos que, agora, são percebidos mais claramente. Favorece
se, assim, a reorganização e o funcionamento mais integrado do 
self. 

Vamos tentar reformular essa idéia de uma outra maneira. 
No conforto emocional da relação com o terapeuta, o cliente co
meça a experimentar um sentimento de segurança ao descobrir 
que qualquer atitude que expresse é compreendida quase do mes
mo modo como ele a percebe, e é aceita. É capaz então de explo
rar, por exemplo, uma vaga sensação de culpa que experimen
tou. Nessa relação segura, pode perceber pela primeira vez o sig
nificado e o propósito hostis de certos aspectos de seu comporta
mento e compreender por que se sentiu culpado em relação a is
so, e por que foi preciso negar à consciência o significado desse 
comportamento. Essa percepção mais clara, todavia, é em si mes
ma desestruturante e geradora de ansiedade, não terapêutica. É 
uma evidência para o cliente de que há nele incongruências per
turbadoras, de que ele não é o que pensa ser. Mas quando enun
cia essas novas percepções e as ansiedades que as acompanham, 
descobre que esse alter ego acolhedor, o terapeuta, essa outra pes
soa que é apenas parcialmente outra pessoa, também percebe es
sas experiências, mas com uma nova qualidade. o terapeuta per
cebe o selfdo cliente da forma como o cliente o conhece, e o acei
ta; percebe os aspectos contraditórios que foram negados à cons
ciência e os aceita também como parte do cliente; e ambas as acei
tações trazem em si o mesmo calor e respeito. É assim que o clien
te, experimentando em outra pessoa a aceitação de aspectos que 
são dele, pode assumir em relação a si próprio a mesma atitude. 
Descobre que também pode aceitar-se mesmo com os acréscimos 
e as alterações que se tornam inevitáveis depois das novas per
cepções de si mesmo como hostil. Pode experimentar-se, sem cul
pa, como uma pessoa que tem sentimentos hostis convivendo com 
outros tipos de sentimentos. Ele pôde fazer isso (se nossa teoria 
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estiver correta) porque uma outra pessoa foi capaz de adotar sua 
estrutura de referência e de perceber junto com ele - perceber 
com aceitação e respeito. 

UM SUBPRODUTO 

Como um comentário adicional, pode-se dizer que o concei
to da atitude e função do terapeuta descrito acima tende a redu
zir muito um problema que afeta outras orientações terapêuti
cas: o problema de como evitar que os desajustes, os vieses emo
cionais e os pontos cegos do próprio terapeuta interfiram no pro
cesso terapêutico do cliente. Não há dúvidas de que todos os te
rapeutas, mesmo que já tenham resolvido muitas de suas próprias 
dificuldades numa relação terapêutica, ainda têm conflitos per
turbadores, tendências a projetar ou atitudes não-realistas em re
lação a certas questões. Como impedir que essas atitudes distor
cidas bloqueiem a terapia ou prejudiquem o cliente tem sido um 
tópico importante na reflexão terapêutica. 

Na terapia centrada no cliente, esse problema foi minimiza
do consideravelmente pela própria natureza da função do tera
peuta. Atitudes não-realistas ou distorcidas têm mais probabili
dade de tornarem-se evidentes quando se fazem avaliações. Quan
do a avaliação do cliente ou de suas expressões é quase inexisten
te, os vieses do orientador têm poucas chances de se manifesta
rem, até mesmo de existirem. Em qualquer terapia em que o orien
lador se pergunte "Como vejo isto? De que maneira entendo es
le material?", abre-se a porta para que as necessidades ou os con
flitos pessoais do terapeuta distorçam as avaliações. Mas se a per
gunta central do orientador é "Como o cliente vê isto?", e se ele 
está continuamente examinando sua própria compreensão da per
cepção do cliente, através de afirmações hesitantes, a distorção 
produzida pelos conflitos do orientador tem muito menos lugar 
l', se chegar a acontecer, terá muito mais chance de ser corrigida 
pdo cliente. 
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Esse princípio pode ser formulado de forma ligeiramente di
ferente. Quando o terapeuta participa da relação terapêutica fa
zendo interpretações, avaliando o significado do material e coi
sas do gênero, suas distorções participam com ele. Quando o te
rapeuta procura manter-se de fora, como uma pessoa separada, 
empenhando-se totalmente no sentido de compreender o outro 
de forma tão completa a ponto de tornar-se quase um alter ego 
do cliente, é muito menos provável que ocorram distorções e de
sajustes pessoais. 

Embora esse ponto de vista tenha sido formulado aqui ape
nas em termos gerais, foi confirmado na experiência de treina
mento clínico. Alguns indivíduos podem estar tão desajustados 
que são incapazes de perceber a experiência a partir do ponto de 
vista de uma outra pessoa. Os clientes sentem que os orientado
res em treinamento não conseguem compreender e tendem a de
sistir das entrevistas. E os orientadores, por sua vez, tendem a 
abandonar a área. Para a maioria dos orientadores em treinamen
to, a eficácia em alcançar a estrutura de referência interna de ou
tra pessoa é recompensa suficiente para seus esforços. Os pro
blemas pessoais, que a princípio podem dificultar a compreen
são exata, a reflexão ou a aceitação de atitudes, tendem, conse
qüentemente, a desempenhar um papel cada vez menor. O pro
fundo emaranhado emocional de cliente e terapeuta que pode 
ocorrer quando o terapeuta atua como avaliador, quase não existe 
em nossa experiência. 

A DIFICULDADE DE COMPREENDER AS PERCEPÇÕES DO OUTRO 

Até aqui, a explicação da função do orientador da maneira 
como é atualmente formulada, foi apresentada sem referências 
particulares às dificuldades especiais envolvidas. Observamos em 
nossa experiência que há muitas situações clínicas nas quais é real
mente difícil, mesmo para o orientador experiente, alcançar a es-
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Irlllllra de referência interna do cliente. Um trecho de um mate
rial de cliente pode ilustrar alguns dos problemas que encon
Iramos. 

O trecho foi extraído da terceira entrevista com um jovem 
dl' lima enfermaria psiquiátrica. O material foi gravado em fita 
l' apresentado da maneira como o cliente o forneceu. Se uma pes
',0;1 se colocar no papel do orientador, provavelmente terá difi
,'I!ldades em perceber com esse cliente, 

Muitos pensamentos, muitos sentimentos estão ali na minha 
cabeça, Eu só os coloco ... eu só ... não sei ... eu os sinto ali dentro, 
cles entopem minha cabeça. (Breve pausa.) Eu me concentro nas 
coisas da minha cabeça e pensamentos e mente, mas é que eu ... é 
que eu ... não sei .. , o que acontece, acontece diferente, acontece lá 
dentro, é isso que me trava ... me trava depressa. É que eu ... fico 
pensando de verdade se eu poderia voltar para aquela minha enfer
Illaria e realmente viver, realmente ser alguém. Eu só ... Saiu tudo 
til' repente da minha cabeça. Eu imaginava se poderia voltar para 
1:'1 c fazer isso, realmente ser alguém lá. (Breve pausa.) Fico imagi
nando, fico pensando nisso, e se um dia eu serei ... apenas voltar 
dircto para alguma coisa e fazer algo e ser alguém lá. (Breve pau
\li,) Provavelmente me ajudaria a continuar sendo diferente, um 
hOll1em diferente, uma pessoa diferente lá. Aqui neste consultório 
<'II geralmente saio com alguns pensamentos que fazem sentido, e 
idéias, algo com sensações reais, uma mente real, pensamento real. 
( )lIlcm quando cheguei aqui estava vivendo, e ... vou estar hoje. Te
Ilho certeza disso. Eu posso ser. .. eu nâo posso agüentar mais do 
'illl' isso aqui, então eu ... é demais para mim. 3 

Aqlli, o problema enfrentado pelo orientador é que boa parte 
d.1 I;!la do cliente é confusa e expressa num simbolismo tão particu
1.11. qlle rica difícil penetrar seu campo perceptivo e ver a experiên
, 1.1 IIOS termos dele. Provavelmente o tipo de atitude empática 
dt' 11111 orientador bem-sucedido em terapia centrada no cliente, 
• 11111 rdação a esse material, incluiria pensamentos como estes: 

I I k IlIlIa entrevista psicanalítica gravada por Earl Zinn e usada sob per
1111',' .. 111 
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Parece que sentimentos e pensamentos bloqueiam você. 
Pelo que estou entendendo, são os pensamentos interiores que tra

vam você. 
É a questão, a dúvida, quanto à possibilidade de você ser alguém. 
Compreendo que o pensamento abandona você abruptamente, da 
mesma forma como chega. 
Você fica imaginando e imaginando se poderia ser uma pessoa, de 
voltar à enfermaria. 
Você sente que algumas de suas reações são reais e sensatas. 
Você tem a impressão de que aqui, na hora da terapia, está real

mente vivo. 

Esse pensamento é forte demais para você - é mais do que você 


pode encarar. 


Se o orientador mantiver essa atitude centrada no cliente de 
forma coerente e, ocasionalmente, transmitir a ele um pouco de 
seu entendimento do problema, então estará fazendo o possível 
para que o cliente se sinta profundamente respeitado. Aqui, o pen
samento confuso, hesitante, quase incoerente de um indivíduo que 
sabe ter sido avaliado como anormal é realmente respeitado por 
ser considerado digno de compreensão. 

Por outro lado, podem passar pela cabeça do orientador pen
samentos de natureza avaliatória, onde o julgamento do mate
rial é feito a partir de sua própria estrutura de referência, ou de 
natureza autocentrada, nos quais a atenção transferiu-se do cliente 
para o orientador. Tais pensamentos poderiam incluir temas co

mo os seguintes: 

o pensamento é confuso e as expressões inarticuladas. 

Parece haver sentimentos de irrealidade. 

Será que ele é esquizofrênico? 

Estarei compreendendo bem o que ele quer dizer? 

Devo encorajar o desejo dele de ser alguém? 

Eis um exemplo notável de um selj consciente lutando para recu

perar uma sensação de controle sobre o organismo. 

Ele reage com algum pânico à idéia de viver e ser uma pessoa. 

O que vou responder a isso? 
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Esses pensamentos podem ocorrer ocasionalmente a qualquer 
micntador, por mais que suas perspectivas sejam basicamente cen
I ladas no cliente. No entanto, parece ser verdade que, seja o te
IlIa avaliatório ou autocentrado, existe aqui um nívelligeiramen
Il' IIIcnor de respeito global pela outra pessoa do que na compreen
'!lo inteiramente empática citada anteriormente. Quando o orien
lador está preocupado consigo mesmo e com o que deveria fa
la, o foco no respeito que ele sente pelo cliente necessariamente 
dilllinui. Quando pensa em termos avaliatórios, seja sua avalia
\'llll objetivamente exata ou não, está, em certa medida, assumindo 
1111101 postura crítica, encarando o cliente como um objeto e não 
1'l1l1l0 uma pessoa e, nesse ponto, seu respeito pelo cliente como 
pl'~~oa diminui. Por outro lado, penetrar profundamente com esse 
1IIlIIIcm sua luta confusa para ser alguém é, talvez, a melhor im
plrlllcntação que conhecemos hoje para indicar o significado de 
lIossa hipótese básica de que o indivíduo representa um processo 
IlIrrrccdor do mais profundo respeito, em relação tanto ao que 
rk t quanto a suas potencialidades. 

AI nUMAS QUESTÕES PROFUNDAS 

A hipótese aqui descrita acerca do papel terapêutico suscita 
"1,,lIll1as questões muito básicas. Um exemplo retirado de uma 
I'lIlrt'vista terapêutica pode servir para o exame de algumas des
.,,_ qllcstões. A srta. Gil, uma jovem que, ao longo de uma série 
dr (" .. Ircvistas terapêuticas, mostrou-se muito desanimada com re
I"~'no II si mesma, passou a maior parte da sessão discutindo seus 
_l'lIlllIlt'lItos de inadequação e falta de apreço pessoal. Durante 
1'i1l1r do tempo, esteve usando a esmo a tinta para pintar com 
Il~ drdos. Acabou expressando seus sentimentos de querer fugir 
\Ir lodos, de não ter nada a ver com as pessoas. Após uma longa 
1IIIIINa, Vl'l11 o que se segue: 

..lo 

I 
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C: Nunca disse isso antes para ninguém ... ma, pensei por 
tanto tempo ... É uma coisa terrível para se dizer, mas ,l' ao menos 

jll eu pudesse ... bem (Risada curta, amarga; pausa. l. se ao mellos pu
'III

,', desse encontrar uma causa gloriosa à qual pudesse dedicar minha 
vida, eu seria feliz. Não consigo ser o tipo de pessoa que quero ser. 

1,11 Acho que talvez não tenha coragem ... ou força ... para me matar. .. 
'III, e se alguma outra pessoa me livrasse da respollsabilidade ... ou se 

fosse num acidente ... eu ... eu ... simplesmenle Ilão quero viver. 
0 5: No momento, as coisas parecem t;1o Ilegras que você não 

consegue ver muita razão para viver. .. 
C: Sim ... Gostaria de IlUllea ter começado esta terapia. Esta

va feliz vivendo no meu mundo de sOllho. Lá podia ser o tipo de 

I,i 
'ii pessoa que queria ser ... Mas agora ... Há um abismo tão grande ... 

entre o meu ideal... e o que eu sou. Queria que as pessoas me odias
sem. Tento fazer com que me odeiem. Porque então poderia me 

'I afastar delas e culpá-las ... mas não ... Está tudo nas minhas mãos ... 
',I' 
!II!., Aqui está a minha vida ... ou aceito o fato de que sou completa

mente desprezível... ou luto contra o que quer que seja que me pren
de nesse conflito terrível. Imagino que se aceitasse o fato de que 

:'1 	 sou desprezível, então poderia ir embora para algum lugar. .. e ar
rumar um quartinho em algum lugar. .. arrumar algum trabalho me
cânico por aí... e voltar para a segurança de meu mundo de sonho, 
onde eu podia fazer as coisas, ter amigos inteligentes, ser uma pes
soa linda e maravilhosa ... 

'I 

O: É mesmo uma batalha difícil... quando a gente mergulha 
fundo como você está fazendo ... e às vezes o abrigo de seu mundo 
de sonho parece mais atraente e confortável. 

C: Meu mundo de sonho ou o suicídio. 
O: Seu mundo de sonho ou algo mais permanente do que 

"!II sonhos ... 
O: Sim. (Longa pausa. Alteração completa da voz.) Então não 

vejo por que fazê-lo perder seu tempo ... vindo duas vezes por se
I 

1II 

'I mana ... Não valho isso ... O que você acha? 
O: Isso é com você, Gil... Não estou perdendo meu tempo ... 

Ficaria contente em ver você ... sempre que quisesse vir ... mas o ca
so é como você se sente em relação a isto ... se você não quer vir 

4. Cliente. 
5. Orientador. 

~L 

A ATITUDE E A ORIENTAÇÃO DO ORIENTADOR 

59 

duas vezes por semana ... ou se quer vir duas vezes por semana ... 
uma vez por semana. Isso é com você, (Longa pausa.) 

C: Você não vai sugerir que eu venha com mais freqüência? 
Você não ficou alarmado, achando que eu deveria vir. .. todos os 
dias ... até superar isto. 

O: Acredito que você seja capaz de tomar suas próprias deci
sões. Conversarei com você sempre que quiser vir. 

C: (Com um tom de receio na voz.) Não acredito que você 
esteja alarmado com ... certo ... Talvez eu tenha medo de mim mes
ma... mas você não tem medo de mim ... (Ela se levanta - uma 
expressão estranha em seu rosto.) 

O: Você diz que talvez tenha medo de si própria ... e está ima
ginando por que eu não pareço ter medo de você? 

C: (Outra risada curta.) Você tem mais confiança em mim do 
que eu, (Ela limpa a tinta dos dedos e caminha para a porta.) Vejo 
você na semana que vem ... (aquela risada curta) talvez. (Sua atitu
de parece tensa, deprimida, amarga, completamente derrotada. Sai 
da sala caminhando lentamente.) 

Esse trecho mostra claramente a questão de até que ponto 
() terapeuta deve manter sua hipótese central. Quando a vida, li
teralmente, está em jogo, qual é a melhor hipótese a seguir? Ele 
deve ainda manter a hipótese de um profundo respeito pela ca
paddade da pessoa? Ou deve mudar sua hipótese? Se for esse o 
l'lISO, quais são as alternativas? Uma seria a hipótese de que "Eu 
posso me responsabilizar perfeitamente pela vida de outra pes
,~oa'. Uma outra ainda seria a hipótese de que "Posso ser tempo
rariamente responsável pela vida de uma outra pessoa sem pre
jlldiçar a capacidade de autodeterminação". Ou outra: "O indi
viduo não pode ser responsável por si mesmo, nem eu posso ser 
Il'sponsável por ele, mas é possível encontrar alguém que se pos
~a responsabilizar por ele." 

Nesse texto específico, as respostas do orientador que indi
ram lima estrutura de referência externa - "Ficaria contente em 
VI'!' você", "Acredito que você seja capaz de tomar suas próprias 
dl'l'isôes" - são respostas eficazes? Ou serão eficazes aquelas res
postas que vêem o cliente de dentro? Ou será que o ingrediente 
hllportante é o respeito profundo, seja ele demonstrado a partir 
Ilu l'strutura de referência externa ou interna? 
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o orientador tem o direito, profissional ou moral, de per
mitir que um cliente considere seriamente a psicose ou o suicídio 
como uma saída, sem fazer qualquer esforço positivo para impe
dir essas escolhas? Seria parte de nossa responsabilidade social 
não admitir esse tipo de idéias ou ação por parte de outra pessoa? 

Trata-se de questões profundas, que dizem respeito à pró
pria essência da terapia. Não podem ser decididas por outra pes
soa. Orientações terapêuticas diferentes têm atuado com base em 
hipóteses diferentes. Tudo o que uma pessoa pode fazer é des
crever sua própria experiência e as evidências que surgiram dessa 
experiência. 

O ESFORÇO BÁSICO DO ORIENTADOR 

Segundo minha experiência, o orientador só poderá ser de 
auxílio máximo ao indivíduo depois que tiver firmado, dentro de 
si mesmo, sobre qual hipótese irá trabalhar. Também consta da 
minha experiência que, quanto mais profundamente ele confia 
na força e potencialidade do cliente, mais profundamente desco
bre essa força. 

Parece claro, a partir de nossa experiência clínica e nossas 
pesquisas, que quando o orientador percebe e aceita o cliente tal 
como é, quando abandona todas as avaliações e penetra a estru
tura de referência perceptiva do cliente, deixa-o livre para explo
rar sua vida e sua experiência de uma nova maneira, livre para 
perceber naquela experiência novos significados e objetivos. Mas 
será que o terapeuta está disposto a permitir total liberdade ao 
cliente no que se refere aos resultados? Está genuinamente dis
posto a deixar que o cliente organize e dirija sua vida? Está dis
posto a permitir que ele escolha metas sociais ou anti-sociais, mo
rais ou imorais? Se não for assim, parece duvidoso que a terapia 
venha a ser uma experiência profunda para o cliente. Mais difícil 
ainda, está ele disposto a permitir que o cliente escolha a regres
são em vez do crescimento e da maturidade? Que prefira a neu
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rose em vez da saúde mental? Que rejeite a ajuda em vez de aceitá
la? Que escolha a morte em vez da vida? Para mim, parece que 
só quando o terapeuta está totalmente disposto a admitir qual
quer resultado, qualquer direção, só então poderá perceber a força 
vital da capacidade e potencialidade do indivíduo para a ação 
construtiva. É quando admite que a morte seja a escolha que a 
vida é escolhida; quando admite que a neurose seja a escolha é 
que uma normalidade saudável é escolhida. Quanto mais com
pletamente atue sobre sua hipótese central, mais convincente são 
as evidências de que a hipótese é correta.6 

QUESTÕES NÃO RESOLVIDAS 

Os parágrafos precedentes descrevem a experiência de uma 
pessoa, o autor, de forma categórica (ou, como parecerá para al
j.tlIllS, extrema). Voltemos um pouco para examinar uma peque
1111 afirmação referente à atitude do orientador e o efeito dessa 
IIlilude sobre o cliente. 

Na experiência de muitos, orientadores e clientes, quando 
(I orientador adota genuinamente a função que ele compreende 
~t'I' característica de um orientador centrado no cliente, o cliente 
Irllde a ter uma experiência vital e liberadora, que apresenta mui
IIIS semelhanças de um cliente para outro. Parece ocorrer um fe
IIAmeno reconhecível, que pode ser descrito. Se a descrição feita 
IIqlli é ou não acurada, é uma outra questão. Diferentes orienta
dores empregaram termos descritivos diferentes, e só o tempo e 
II prsquisa poderão indicar qual descrição é a aproximação se
1II11111ica mais exata do fenômeno. 

(,. Ficará evidente, a partir dessa discussão, que nem na prática, nem na 
h'o,'u podcllIos concordar com o comentário de Green (72) de que o aconselha
""'''10 cml ..ado no cliente é simplesmente uma maneira sutil de passar para o cliente 
'" P"lu, <i"C indicam aprovação de valores culturais. Sua hipótese podia ser par
•11I1""'llle accilávcl cm alguns dos primeiros casos centrados no cliente, mas não
".'"·U' 1('1 IIl'IIhllllla confirmação no tratamento atual aplicado por orientadores 
"'Prl "·llIl". COIll o desenvolvimento da terapia centrada no cliente, tornou-se cada 
vrl IIIUI\ duro qllc ela não pode ser explicada nesses termos. 
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o elemento crucial na atitude do orientador é sua total dis
posição em permitir que o cliente expresse qualquer atitude? A 
permissividade, é, então, o fator mais significativo? Em aconse

III!I 
1 lhamento, esta não parece ser uma explicação adequada, porém, 

em ludoterapia, geralmente parece haver alguma base para tal for
mulação. O terapeuta, às vezes, pode não conseguir alcançar a 
estrutura de referência interna de uma criança, uma vez que a 
expressão simbólica pode ser tão complexa e particular, que ele 
se perde na tentativa de compreender. No entanto, a terapia avan

I ça, parece que em grande escala, com base na permissividade, já
que a aceitação dificilmente pode ser completa sem que o tera
peuta, primeiro, seja capaz de entender7. 

Um outro tipo de formulação enfatizaria o fato de que a ca
racterística essencial da relação é o novo tipo de necessidade de 
satisfação alcançado pelo cliente numa atmosfera de aceitação. 
Assim, Meister e Miller descrevem a experiência como "uma ten
tativa por parte do orientador de oferecer ao cliente um novo ti
po de experiência, onde seu ciclo de respostas não usuais pode 
ser rompido, uma vez que o orientador não alimenta o reforço 
de rejeição que outros contatos sociais ocasionaram. O relato do 

I 	 cliente sobre seu comportamento, seu verdadeiro comportamen
to, e sua necessidade de comportar-se dessa maneira, são 'acei
tos'. Assim, na própria relação de aconselhamento, o cliente ado ta 
um novo modo de resposta, um modo diferente de necessidade 
de satisfação". (131, pp. 61-62) 

Uma outra formulação coloca a ênfase no nível de confian
,II 

ça ou de expectativa do orientador em relação ao indivíduo. Esse 

' '!lI' 	 7. Desde que este texto foi escrito, uma explicação diferente foi mostrada 
I 

II!' ao autor. É bem possível que a criança suponha que o terapeuta perceba a situa
ção da mesma maneira que ela. A criança, muito mais do que o adulto, supõe 
que todos compartilham com ela a mesma realidade perceptiva. Portanto, a per
missividade e a aceitação são experimentadas pela criança como compreensão e 
aceitação, uma vez que, para ela, é certo que o terapeuta esteja percebendo da 
mesma maneira. 

Se esta descrição for exala, então a situação na ludoterapia não difere em 
nenhum aspecto essencial da descrição da relação apresentada ao longo da captítulo. 
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ponto de vista dá margem à questão: não é à total confiança do 
orientador na capacidade de a pessoa se autoconduzir que o cliente 
rt'sponde? Assim, no caso da srta. Gil, citado anteriormente, a 
afirmação do orientador, "Acredito que você seja capaz de to
IlIar suas próprias decisões", seria considerada como uma ver
hali/.ação casual da atitude eficaz do orientador que foi crucial 
para toda a relação. Desse ponto de vista, é a expectativa do orien
lador de que "você pode conduzir a si mesma" que constitui o 
l"lílllUlo social ao qual o cliente responde. 

Ainda um outro tipo de formulação poderia ser aquele pro
post o por Shaffer, segundo o qual a psicoterapia é "um pro ces
"o de aprendizagem através do qual uma pessoa adquire a capa
ddade de falar consigo mesma de maneira apropriada, de forma 
II controlar sua própria conduta" (181). A partir desse ponto de 
vi"t<t, a atitude do orientador poderia resumir-se em proporcio
lIar a atmosfera ideal para que o cliente aprenda a "falar consi
!til mesmo de maneira apropriada". 

Uma outra descrição é a de que a relação oferece ao cliente 
II oportunidade de fazer escolhas responsáveis, numa atmosfera 
lia qual se pressupõe que ele seja capaz de tomar decisões por si 
IIll'SIllO. Assim, numa série de entrevistas de aconselhamento, o 
dicllh: faz centenas de escolhas - o que dizer, no que acreditar, 
o que negar, o que fazer, o que pensar, que valor atribuir a suas 
rxperiências. A relação torna-se uma ocasião de prática contínua 
lia tarefa de fazer escolhas cada vez mais maduras e responsáveis. 

Como será observado, essas formulações distintas não são 
1110 contrastantes. Diferem na ênfase, mas provavelmente todas 
('I/lS (indusive a formulação descrita neste capítulo) são tentati
VI'" imperfeitas de descrever uma experiência sobre a qual ainda 
t('mos muito pouco conhecimento de pesquisa. 

liMA DEFINiÇÃO OBJETIVA DA RELAÇÃO TERAPÊUTICA 

Devc ter ficado evidente que o material deste capítulo baseou
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o elemento crucial na atitude do orientador é sua total dis
posição em permitir que o cliente expresse qualquer atitude? A 
permissividade, é, então, o fator mais significativo? Em aconse
lhamento, esta não parece ser uma explicação adequada, porém, 
em ludoterapia, geralmente parece haver alguma base para tal for
mulação. O terapeuta, às vezes, pode não conseguir alcançar a 
estrutura de referência interna de uma criança, uma vez que a 
expressão simbólica pode ser tão complexa e particular, que ele 
se perde na tentativa de compreender. No entanto, a terapia avan
ça, parece que em grande escala, com base na permissividade, já
que a aceitação dificilmente pode ser completa sem que o tera
peuta, primeiro, seja capaz de entender7• 

Um outro tipo de formulação enfatizaria o fato de que a ca
racterística essencial da relação é o novo tipo de necessidade de 
satisfação alcançado pelo cliente numa atmosfera de aceitação. 
Assim, Meister e Miller descrevem a experiência como "uma ten
tativa por parte do orientador de oferecer ao cliente um novo ti
po de experiência, onde seu ciclo de respostas não usuais pode 
ser rompido, uma vez que o orientador não alimenta o reforço 
de rejeição que outros contatos sociais ocasionaram. O relato do 
cliente sobre seu comportamento, seu verdadeiro comportamen
to, e sua necessidade de comportar-se dessa maneira, são 'acei
tos'. Assim, na própria relação de aconselhamento, o cliente adota 
um novo modo de resposta, um modo diferente de necessidade 
de satisfação". (131, pp. 61-62) 

Uma outra formulação coloca a ênfase no nível de confian
ça ou de expectativa do orientador em relação ao indivíduo. Esse 

7. Desde que este texto foi escrito, uma explicação diferente foi mostrada 
ao autor. É bem possível que a criança suponha que o terapeuta perceba a situa
ção da mesma maneira que ela. A criança, muito mais do que o adulto, supõe 
que todos compartilham com ela a mesma realidade perceptiva. Portanto, a per
missividade e a aceitação são experimentadas pela criança como compreensão e 
aceitação, uma vez que, para ela, é certo que o terapeuta esteja percebendo da 
mesma maneira. 

Se esta descrição for exata, então a situação na ludoterapia não difere em 
nenhum aspecto essencial da descrição da relação apresentada ao longo da captítulo. 
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ponto de vista dá margem à questão: não é à total confiança do 
orientador na capacidade de a pessoa se autoconduzir que o cliente 
rt'sponde? Assim, no caso da srta. Gil, citado anteriormente, a 
a rirmação do orientador, "Acredito que você seja capaz de to
lIlar suas próprias decisões", seria considerada como uma ver
halização casual da atitude eficaz do orientador que foi crucial 
pam toda a relação. Desse ponto de vista, é a expectativa do orien
lador de que "você pode conduzir a si mesma" que constitui o 
l'sl í111 ulo social ao qual o cliente responde. 

Ainda um outro tipo de formulação poderia ser aquele pro
poslo por Shaffer, segundo o qual a psicoterapia é "um proces
so de aprendizagem através do qual uma pessoa adquire a capa
ddade de falar consigo mesma de maneira apropriada, de forma 
II mntrolar sua própria conduta" (181). A partir desse ponto de 
visla, a atitude do orientador poderia resumir-se em proporcio
nar a atmosfera ideal para que o cliente aprenda a "falar consi
Voo mesmo de maneira apropriada". 

Uma outra descrição é a de que a relação oferece ao cliente 
II oportunidade de fazer escolhas responsáveis, numa atmosfera 
na qual se pressupõe que ele seja capaz de tomar decisões por si 
IIlCSIllO. Assim, numa série de entrevistas de aconselhamento, o 
cliente faz centenas de escolhas - o que dizer, no que acreditar, 
o que negar, o que fazer, o que pensar, que valor atribuir a suas 
('xperiências. A relação torna-se uma ocasião de prática contínua 
na tarefa de fazer escolhas cada vez mais maduras e responsáveis. 

('orno será observado, essas formulações distintas não são 
1110 contrastantes. Diferem na ênfase, mas provavelmente todas 
dlls (inclusive a formulação descrita neste capítulo) são tentati
VIIS il11rerfeitas de descrever uma experiência sobre a qual ainda 
Irlllos muito pouco conhecimento de pesquisa. 

UMA DEFINiÇÃO OBJETIVA DA RELAÇÃO TERAPÊUTICA 

I>Cve ter ficado evidente que o material deste capítulo baseou
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se na experiência clínica e na apreciação crítica, e não em alguma 
base científica ou objetiva. Pouquíssimas pesquisas foram reali
zadas acerca dos complexos problemas da delicada relação cliente
terapeuta. Um início foi feito por Miller (132) num pequeno es
tudo baseado em oito entrevistas - duas psicanalíticas, uma "não 
não-diretiva" e cinco não-diretivas. Usando cópias transcritas co
mo base para a análise, peritos procuraram fazer discriminações 
objetivas sobre como as respostas do orientador eram experimen
tadas pelo cliente (a despeito da intenção do orientador). Os pe
ritos deviam decidir se a resposta do orientador era experimenta
da como (1) de "aceitação", definida como demonstrando res
peito e admitindo a validade da posição do cliente, (2) de apoio, 
(3) de negação, ou (4) neutra. A técnica da análise de variância 
revelou poucas diferenças entre os julgamentos, particularmente 
em relação às entrevistas não-diretivas. Na verdade, as catego
rias pareciam mais adequadas a essas entrevistas do que às ou

1'1 i tras. A descoberta básica foi de que as entrevistas não-diretivas 
caracterizavam-se, na maior parte, por uma experiência de acei

,~i' 
! 

tação por parte do cliente, em vez de neutralidade ou apoio. 
Descobriu-se também que, numa entrevista considerada pelo 

II, 	 orientador como malsucedida, havia tantas respostas experimen
tadas como negação ou rejeição quanto nas entrevistas realiza
das a partir de outras orientações. O fato de que as respostas se
jam não-diretivas não impede que elas transmitam, ou sejam ex
perimentadas como negação ou rejeição. Esse estudo foi a pri
meira tentativa de mensurar a relação a partir do ponto de vista 
do cliente. 

Um outro estudo concluído recentemente é importante não 
só em si mesmo, mas também porque traz muitas promessas de 
continuação da análise objetiva de muitos dos aspectos sutis da 
relação entre o terapeuta e o cliente. É um par coordenado de 
pesquisas realizadas por Fiedler (57, 58), que será descrito breve
mente nos próximos parágrafos. 

Fiedler partiu da suposição, sustentada por quase todos os 
terapeutas, de que a relação é um elemento importante na facili

:'111 
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tação da terapia. Conseqüentemente, todos os terapeutas buscam 
criar o que consideram como a relação ideal. Se existem, de fato, 
vários tipos diferentes de relação terapêutica, cada um caracte
rístico de escolas terapêuticas distintas, então os ideais sobre os 
quais trabalham terapeutas experientes dessas diferentes escolas 
mostrarão relativamente pouca similaridade. Se, contudo, hou
ver apenas um tipo de relação realmente terapêutico, então deve 
haver uma concordância quanto ao conceito de uma relação ideal 
uefendido por terapeutas experientes. Seria de se esperar, nesse 
caso, mais concordância entre terapeutas experientes, qualquer 
que seja sua orientação teórica, do que entre os terapeutas expe
rientes e os novatos dentro de uma mesma escola de pensamen
lo, uma vez que a experiência deve proporcionar um insight mais 
aguçado dos elementos da relação. 

Para testar essa série um tanto complexa de hipóteses, Fie
dler fez primeiro um estudo piloto usando oito terapeutas e, de
pois, um estudo mais cuidadosamente definido envolvendo dez 
pessoas. No estudo principal, havia três terapeutas com orienta
,'110 analítica, três com uma orientação centrada no cliente, um 
udleriano e três leigos. A tarefa desses indivíduos era descrever 
u relação terapêutica ideal. Para isso, utilizaram a técnica "Q" 
projetada por Stephenson (201, 202)8. Setenta e cinco declara
"ôes foram retiradas da literatura e de terapeutas, cada uma de
lus uescrevendo um possível aspecto da relação. (Para ilustrar, 
t rês das declarações foram "O terapeuta é solidário com o pa
dente", "O terapeuta tenta vender suas próprias idéias", "O te
rupeuta trata o paciente com muita deferência".) Cada um dos 
deI. avaliadores classificou essas setenta e cinco declarações des
nitivas em sete categorias, das mais características de uma rela
,'00 ideal para as menos características. Cada avaliador havia atri
IIlIldo um valor de um a sete para cada item, de modo que a clas
.~i I'icação feita por qualquer um deles podia agora ser correlacio
Iluda com a de qualquer outro. 

H. Ver não só as referências indicadas, mas também as páginas 162 ss. do 
( '''plllllo 4, onde se descreve um outro estudo utilizando essa técnica, 

.111' " 
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Os resultados foram muito interessantes. Todas as correla
ções foram fortemente positivas, variando de 43 a 84 por cento, 
indicando que todos os terapeutas, e mesmo os não-terapeutas, 
tendiam a descrever a relação ideal em termos semelhantes. Quan
do as correlações foram analisadas por fatoração, apenas um fa
tor foi encontrado, revelando que, basicamente, há uma única 
relação em direção à qual todos os terapeutas se empenham. Hou
ve uma correlação maior entre os especialistas considerados bons 
terapeutas, a despeito do tipo de orientação, do que entre profis
sionais experientes e inexperientes dentro da mesma orientação. 
O fato de que até mesmo os novatos tenham descrito a relação 
terapêutica ideal em termos que apresentaram alta correlação com 
aqueles dos profissionais experientes sugere que a melhor rela
ção terapêutica pode ser relacionada às boas relações interpes

soais em geral. 
Quais são as características dessa relação ideal? Reunidas to

das as avaliações, eis os itens colocados nas duas primeiras cate

gorias: 
Mais característico 

O terapeuta é capaz de participar completamente da co

municação do paciente. 

Muito característico 
Os comentários do terapeuta sempre acompanham o que 

o paciente tenta transmitir. 
O terapeuta vê o paciente como alguém que trabalha jun

to num problema comum. 
O terapeuta trata o paciente como um igual. 
O terapeuta é capaz de compreender os sentimentos do 

paciente. 
O terapeuta realmente tenta compreender os sentimen

tos do paciente. 
O terapeuta sempre acompanha a linha de pensamento 

do paciente. 
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O tom de voz do terapeuta transmite a total capacidade de 
compartilhar os sentimentos do paciente. 

Considerando o ponto de vista deste capítulo, trata-se de uma 
confirmação nítida da importância da empatia e da total com
preensão por parte do terapeuta. Alguns itens também indicam 
o respeito que o terapeuta dedica ao cliente. Infelizmente, há pou
cas chances de avaliar até que ponto se deposita confiança na ca
pacidade básica do cliente, já que existem muito poucos itens re
lacionados a isso. Com base na classificação desses poucos itens, 
pode-se dizer que esse tipo de confiança é apenas moderadamen
te característico do heterogêneo grupo de terapeutas. 

Na extremidade negativa da escala estão os itens que descre
vem o terapeuta como hostil ao paciente, ou agindo como se fos
se superior. No pólo negativo extremo encontra-se a declaração: 
"O terapeuta não demonstra compreensão dos sentimentos que 
o paciente está tentando comunicar". 

Num segundo aspecto importante da pesquisa, Fiedler pro
curou mensurar o tipo de relação que de fato é alcançado por 
diferentes terapeutas e até que ponto a relação real é semelhante 
ú ideal. Nesse estudo, quatro peritos escutaram dez entrevistas 
gravadas e, para cada entrevista, avaliaram os setenta e cinco itens 
descritivos para indicar em que medida eram característicos da
'lucia entrevista em particular. Das dez entrevistas, quatro eram 
conduzidas por terapeutas de orientação psicanalítica, quatro por 
Il'rapeutas centrados no cliente e duas por adlerianos. Em cada 
II,1'UPO, metade das entrevistas eram conduzidas por terapeutas ex
perientes e metade por inexperientes. 

As descobertas, baseadas em várias correlações, foram as se
lI,uintes: 

I. Os experientes criaram relações significativamente mais 
pll'lximas da "ideal" do que os inexperientes. 

2. A similaridade entre experientes de diferentes orientações 
foi Iúo grande quanto, ou maior que a similaridade entre expe
I Ít'nlcs c inexperientes da mesma orientação. 

II,'I, t~ 
I 
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3. Os fatores mais importantes de diferenciação entre expe
rientes e inexperientes relacionam-se com a capacidade do tera
peuta para compreender, comunicar-se e manter a empatia com 
o cliente. Há alguma indicação de que os experientes são mais 

"i! bem-sucedidos em manter um distanciamento emocional apro
'I 

priado, melhor descrito, aparentemente, como um relacionamento 
interessado mas sem envolvimento emocional. 

4. As diferenças mais evidentes entre as escolas relacionam
se com a posição que o terapeuta assume diante do cliente. Os

,Ii adlerianos e alguns dos terapeutas analíticos assumem um papel 
i mais tutelar autoritário; os terapeutas centrados no cliente apa

recem no extremo oposto desse fator. 
A importância desses dois estudos não reside apenas nas des

cobertas, uma vez que eles se baseiam em números pequenos, mas 
sobretudo no fato de que constituem o primeiro passo nessa área 
delicada e complexa. Com o aprimoramento da metodologia, é 
bem possível que se possam encontrar respostas objetivas para 
algumas das intrincadas questões acerca da relação terapêutica. 

Parece também que as descobertas desses estudos confirmam, 
de maneira geral, alguns dos elementos enfatizados nas seções pre
cedentes. A importância da compreensão total e sensível das ati

'II" 
tudes e dos sentimentos do cliente, da forma como ele os vê, é 
corroborada pelo trabalho de Fiedler. Acerca da importância da 
confiança na capacidade do cliente, o estudo nada revela, mas 
é evidente que já não há barreiras para o estudo exaustivo dessa 
questão. A evolução da técnica e da sofisticação metodológicas 
possibilita pesquisas que antes pareciam impossíveis. É essa pro
messa para o futuro que confere importância básica ao estudo 
de Fiedler. Parece claro que, com o tempo, este capítulo sobre 

I' 	 a atitude do terapeuta e sua relação com o cliente poderá ser rees
crito em termos objetivos e validados, com base em hipóteses clí
nicas cientificamente testadas. 

Evidências corroborativas da hipótese básica 
Para concluir este capítulo, talvez seja bom retomar a pre-

j I: 
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missa fundamental e examiná-la, em relação não apenas à tera
pia, mas à nossa experiência geral. Formulou-se uma hipótese bá
sica relativa à capacidade do indivíduo de lidar de maneira cons
trutiva, e a partir de si mesmo, com as questões envolvidas nas 
situações de vida - hipótese que ainda não foi definitivamente 
comprovada ou refutada por evidências de pesquisas na área da 
terapia. No que diz respeito à experiência clínica, alguns clínicos 
afirmam que sua prática sustenta essa hipótese, enquanto outros 
a encaram com considerável ceticismo e mostram que, à luz de 
sua experiência, tal confiança na capacidade do indivíduo é de 
validade muito duvidosa. 

Nessa situação, insatisfatória do ponto de vista científico, 
pode valer a pena examinar algumas evidências esparsas, de cam
pos fora da psicoterapia, que são relevantes para a hipótese. Al
gumas dessas evidências são objetivas, outras empíricas. 

No conhecido estudo de Lippitt e outros (118) sobre grupos 
autocráticos, democráticos e laissez-faire, descobriu-se que, no 
grupo democrático, onde o papel do líder era desempenhado com 
interesse e permissividade, o grupo assumia a responsabilidade 
por si próprio e, em termos de quantidade e qualidade de produ
t;ão, disposição de espírito e ausência de hostilidade, superava os 
registros dos outros grupos. No grupo laissez-faire, onde não havia 
lima estrutura consistente e nem interesse por parte do líder, e 
110 grupo autocrático, onde o comportamento era controlado pelos 
desejos do líder, os resultados não foram tão favoráveis. Embo
ra esse estudo se baseie em números pequenos e talvez tenha seu 
valor reduzido pelo fato de que os líderes eram autênticos em suas 
funções democráticas e ao desempenharem papéis em outros gru
pos, ainda assim ele merece ser levado em consideração. 

Num estudo realizado muitos anos atrás por Herbert Wil
liams (223), reuniu-se um grupo dos piores delinqüentes juvenis 
de uma classe de uma grande instituição escolar. Como seria de 
~l' esperar, esses garotos eram atrasados em inteligência (QI mé
di() H2) e em desempenho escolar. Não havia nenhum equipamento 
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especial, exceto uma grande mesa com uma variedade de livros 
didáticos e de leitura para várias idades. Havia apenas duas re
gras: todos deviam manter-se ocupados com alguma coisa e nin
guém tinha permissão para perturbar ou aborrecer os outros. Eis 
uma situação de autêntica permissividade dentro de limites am
plos e realistas, com a responsabilidade claramente colocada so
bre o indivíduo. Estímulos e sugestões só eram dados depois que 
o próprio aluno tivesse iniciado uma atividade. Assim, se um de
les tivesse se dedicado a uma ocupação artística, poderia receber 
assistência para entrar numa classe especial de artes; ou caso se 
interessasse por atividades ligadas à matemática ou à mecânica, 
se tomariam providências para que ele freqüentasse algum des
ses cursos. O grupo permaneceu junto durante quatro meses, em
bora alguns não tenham participado do grupo ao longo de todo 
o período. Durante os quatro meses, os progressos educacionais 
mensurados registraram um aumento de 11,2 meses na idade de 
leitura, 14,5 meses na idade de aritmética, e de forma semelhan
te em outras matérias. O aumento total na idade educacional foi 
de 12,2 meses e, se omitirmos três membros cuja freqüência foi 
baixa, a média aumenta para 15,2 meses - mais de quatro vezes 
a expectativa normal para um grupo com esse grau de atraso. E 
isso num grupo onde as deficiências educacionais e de leitura eram 
bastante altas. 

Numa área muito diferente, realizou-se um estudo, durante 
a guerra, sobre hábitos alimentares, sob a supervisão de Kurt Le
win (112). Descobriu-se que, quando grupos eram exortados por 
um orador a fazer uso de carnes pouco utilizadas, como cora
ção, rins e miolos, poucos (lO por cento) realmente colocavam 
em prática a sugestão. Em outros grupos, o problema da escas
sez por causa da guerra era discutido com os membros, que rece
biam informações simples sobre as carnes, após o que eram dei
xados à vontade para decidirem, por si sós, se utilizariam ou não 
as carnes em questão. Mediante um estudo de acompanhamen
to, descobriu-se que essas decisões tendiam a ser mantidas e que 
52 por cento realmente fizeram uso de uma ou mais dessas car-
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nes. A ação responsável e voluntária mostrou-se mais eficaz do 
que a ação dirigida. 

Um estudo de Coch e French (41) chega à mesma conclusão 
em relação a trabalhadores industriais. Mantendo constantes as 
condições de pagamento, alguns grupos de trabalhadores foram 
I ransferidos para uma nova tarefa e cuidadosamente instruídos 
quanto à maneira de executá-la para obter uma eficiência maior. 
Outros grupos foram transferidos para a nova tarefa e autoriza
dos a discutir, planejar e colocar em prática suas próprias ma
neiras de lidar com o novo problema. Nestes grupos, a produti
vidade aumentou mais rapidamente, atingiu um nível mais alto, 
manteve-se nesse nível, e a disposição dos membros revelou-se 
significativamente maior que nos grupos que haviam sido ins
Iruídos. 

Um estudo de supervisão numa companhia de seguros foi 
I'eito pelo Survey Research Center (206). Unidades em que o ní
vel de produtividade e disposição de espírito era elevado foram 
comparadas com outras, de níveis mais baixos, descobrindo-se 
di I'erenças significativas nos métodos e nas personalidades dos su
pervisores. Nas unidades com alta produtividade, supervisores e 
lideres de grupo tendiam a interessar-se principalmente pelos fun
cionários como pessoas, e o interesse na produção era secundá
rio. Os supervisores encorajavam a participação, a discussão e 
as decisões em grupo em questões que afetassem o trabalho de 
lodos. Por fim, os supervisores dessas unidades "altas" faziam 
poucas supervisões diretas do trabalho que estava sendo realiza
do, tendendo a deixar a responsabilidade por conta do fun
cionário. 

Outros estudos industriais (62, 116, 126, 207), embora de na
lureza menos objetiva, confirmam os dois citados. Várias indús
Irias, nos Estados Unidos e na Orã-Bretanha, descobriram que, 
('III situações industriais bastante divergentes, havia uma melho
ra na eficiência e na disposição de ânimo quando se confiava que 
os I'uncionários eram capazes de lidar de forma responsável com 
slIas próprias situações. Isto significou uma permissividade em re
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lação à participação ativa dos funcionários na discussão das ques-. 
tões e uma disposição de deixá-los tomar decisões e fazer esco
lhas responsáveis (ou de participar desse processo). 

Além dessas evidências industriais, há experiências sociais sig
nificativas relacionadas com o tópico. A maneira como a capaci
dade autodiretiva de pequenas comunidades foi utilizada no de
senvolvimento do projeto TVA é bem descrita por David Lilien
thal (115). Numa situação problemática muito diferente - o trei
namento de uma força de ataque dos fuzileiros navais - o gene
ral Carlson apoiou-se fortemente na capacidade autodiretiva do 
indivíduo ao formar os famosos Carlson's Raiders. 

Houve uma experiência semelhante no estudo da delinqüên
cia juvenil. Os Projetos de Área, desenvolvidos por Clifford Shaw 
em áreas de delinqüência, revelaram-se bem-sucedidos quando 
fundamentados na força do grupo. Se o líder era um cataliza
dor, uma pessoa genuinamente capaz de aceitar a vizinhança tal 
como era e de permitir que o grupo trabalhasse para atingir suas 
verdadeiras metas e propósitos, o resultado era voltado para a 
socialização. O gângster, o pequeno político, o encarregado do 
bar, quando recebiam a oportunidade de expressar atitudes au
tênticas e a total liberdade de selecionar metas, tendiam a esco
lher metas que moviam o grupo em direção a objetivos mais so
ciais. Por outro lado, 

Tentativas de produzir essas mudanças para a comunidade por 
meio de instituições pré-fabricadas e programas planejados, desen
volvidos, financiados e geridos por pessoas de fora da comunidade 
não têm muita probabilidade de alcançar mais sucesso no futuro 
do que tiveram no passado. Esse procedimento é psicologicamente 
inadequado, pois coloca os habitantes da comunidade numa posi
ção inferior e envolve sérias restrições em relação às capacidades 
deles e ao seu interesse pelo próprio bem-estar. Igualmente impor
tante é o fato de que essa postura negligencia o maior de todos os 
trunfos de qualquer comunidade, a saber, o talento, a energia e ou
tros recursos humanos das próprias pessoas ... O que é necessário, 
segundo acreditamos, é a organização e o estímulo da autoajuda 
social, numa base cooperativa. (183) 
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Na área de problemas de saúde, encontramos outras expe
riências sociais relevantes. O famoso Peckham Experiment em 
Londres fornece uma oportunidade para o estudo da hipótese bá
sica de um novo ponto de vista. O Peckham Centre é um centro 
organizado por um grupo de biólogos para o lazer e a saúde fa
miliar. Na tentativa de promover a saúde e a qualidade de vida 
para indivíduos e famílias, o grupo patrocinador aprendeu vá
rias lições que são profundamente relevantes para nossa com
preensão da psicoterapia. Vamos saber primeiro como foram tra
tados os fatos do exame médico. 

Uma outra característica importante do exame biológico [de 
saúde] deve ser enfatizada. Os fatos inferidos e seu significado são, 
na medida do possível, apresentados à família por inteiro, em ter
mos leigos. Nenhum conselho é oferecido. Para o leigo, isso pode 
parecer natural, já que não se está buscando conselhos; mas para 
qualquer profissional da área médica - que se destina especifica
mente a dar conselhos - essa é uma das atitudes mais difíceis. Na 
verdade, "dar conselhos" parece ser um impulso quase irresistível 
para a maioria dos seres humanos em posição de autoridade. Ten
tamos, então, não dar conselhos e nos abster da autoridade de quem 
possui conhecimentos especiais. Como um dos membros colocou, 
"O médico simplesmente lhe diz como você está". Daí por diante, 
o que determina a ação é o próprio nível de entendimento deles. 
É um estudo bastante interessante observar e notar as várias ações 
(tomadas freqüentemente com um sacrifício considerável em algu
ma outra direção) quando o entendimento da família é chamado 
a apoiar-se nos fatos apresentados depois do exame. Quem reage 
é raramente o indivíduo, mas quase sempre a família como um to
do. Uma técnica que leve a esse resultado parece ser fundamental, 
porque dá à família uma oportunidade de exercitar a responsabili
dade que ela sente tão profundamente. De fato, é difícil compreen
der por que uma atitude de laissez-faire diante de uma boca cheia 
de dentes estragados deveria modificar-se como resultado das no
vas circunstâncias, mas se modifica; ou por que o pouco caso em 
relação a um excesso de peso num homem ou numa mulher deveria 
mudar, mas muda - com resultados, em ambos os casos, de notá
veis benefícios tanto para o indivíduo como para a família. 
Descobriu-se na prática que, quando os exames eram conduzidos 
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com um espírito que levava a conclusões entremeadas de conselhos, 
com freqüência nenhuma atitude era tomada; em contrapartida, 
quando se deixa a decisão à espontaneidade do indivíduo e a seu 
próprio senso de responsabilidade, a ação acontece, na maioria es
magadora dos casos. Essa ação em si representa o exercício de uma 
faculdade que tem estado dormente. Com o exercício de uma fa
culdade, a saúde se desenvolve. A faculdade da responsabilidade 
não é exceção à regra. (145, pp. 49-50) 

Com esse tipo de tratamento, baseado num profundo res

peito pelo direito e pela capacidade do indivíduo de ser respon

sável por si mesmo, 90 por cento dos indivíduos em que foi de

tectado algum problema de saúde procuram tratamento. 

Essa hipótese mostrou-se eficaz não apenas em relação a ati

vidades ligadas à saúde. É também objetivo desse centro dar às 

famílias uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida atra

. vés do lazer. A descrição da experiência que busca atingir realis

ticamente essa meta fornece um paralelo interessante com o de

senvolvimento das idéias na formulação da terapia centrada no 

cliente. 

Nosso problema é o "homem do povo". Ele é o homem sem 
impulso egotista; é o acanhado e humilde. Como parece não ter 
iniciativa, conta apenas com seus próprios recursos - que parece 
não possuir. Atraí-lo para alguma organização é muito difícil; 
mantê-lo nela é mais um problema. Mas como ele constitui a maior 
parte do público, vale a pena estudá-lo, pois dele depende o suces
so de qualquer organização social. 

A primeira abordagem experimental para encorajar os mem
bros a fazerem coisas baseou-se na suposição corrente de que as 
pessoas comuns gostam de seguir o exemplo de seus superiores; que 
uma exibição de um alto grau de habilidade, de perfeição relativa, 
estimularia a faculdade da imitação e levaria a ações semelhantes. 
Esse método de abordagem não deu resultado; a suposição não é 
confirmada pela experiência. 

Basicamente, os indivíduos só têm consciência de sua própria 
capacidade e agem de acordo com isso. Podem admirar, podem até 
mesmo invejar padrões externos, mas não os utilizam nem como 
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estímulos para testar sua própria capacidade. A habilidade acima 
da própria capacidade deles tende a assustá-los, a inibi-los em vez 
de instigá-los à imitação. A condição "professor" tende inevita
velmente a minar a autoconfiança. Nossos fracassos durante os pri
meiros dezoito meses de trabalho nos ensinaram algo muito signi
ficativo. Os indivíduos, de bebês a idosos, ressentem-se ou não de
monstram interesse por qualquer coisa que, inicialmente, tenha si
do apresentada a eles por meio de disciplina, regulamentação ou 
instruções, que são outros aspectos da autoridade. (A própria "idéia 
do Centro" tem um certo traço de autoridade, o que tem contri
buído para nossa lentidão em recrutar pessoas.) 

Agora, resolvemos simplesmente proporcionar um ambiente 
rico em instrumentos para a ação - isto é, dar a eles uma chance 
de fazer coisas. Lentamente, mas de modo seguro, essas chances 
são aproveitadas e utilizadas como oportunidades para o desenvol
vimento de capacidades inerentes. Os instrumentos de ação têm uma 
característica em comum - devem falar por si mesmos. A voz do 
vendedor ou do professor assusta os usuários potenciais. 

Como esse fato se reflete na organização e na oportunidade 
de observação científica do material? 

Tendo proporcionado aos membros a chance de fazer coisas, 
descobrimos que é preciso deixá-los fazer do seu jeito. Tivemos que 
aprender a sentar e esperar que as atividades emergissem. Qualquer 
impaciência de nossa parte, expressa como ajuda, bloqueava os es
forços deles. Tivemos que cultivar mais e mais paciência em nós 
mesmos. A alternativa para o cultivo da paciência é óbvia: a apli
cação da compulsão, em qualquer uma de suas muitas formas, sen
do, talvez, a persuasão a mais tentadora delas. Porém, tendo um 
interesse fundamental na fonte e na origem da ação espontânea 
como é próprio de todos os biólogos - tivemos que descartar até 
esse instrumento para iniciar atividades. Mesmo a tentação, a for
ma mais suave de compulsão, não funciona porque os seres huma
nos, inclusive as crianças, reconhecem o que está por trás desse ti
po de atitude; pelo menos, progredimos além do nível dos asnos! 

Não estamos sugerindo que a socialização, o trabalho em equi
pe, as regras, o sistema, a disciplina, a autoridade e a instrução não 
sejam desejáveis, mas também não podemos concordar que haja 
algo errado com aqueles que rejeitam tais coisas; não somos mis
sionários tentando converter pessoas a hábitos desejáveis, mas cien
tistas buscando a verdade nos fatos. 
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A civilização, até hoje, buscou a orientação da sociedade atra
vés de um "sistema" imposto derivado de alguma autoridade ex
trínseca, como a religião, a educação "cultural" ou a persuasão 
política. O biólogo concebe uma ordem emanando do organismo 
que vive em equilíbrio com seu ambiente. Nossa necessidade, por
tanto, é assegurar o livre fluxo de forças no ambiente, de forma 
a que a ordem inerente no material que estamos estudando possa 
emergir. Nosso interesse reside nesse equilíbrio de forças que sus
tém natural e espontaneamente as formas de vida que estamos es
tudando. 

O Centro é a primeira estação experimental em biologia hu
mana. Sua pergunta é: "Que circunstâncias manterão a capacida
de de função plena (ou seja, a saúde) dos seres humanos; e que ti
po de orientação essas entidades, funcionando plenamente, propo
rão ao modo de vida humano (ou seja, à sociedade)? (145, pp. 38-40) 

Isto evidencia, claramente, uma disposição básica por parte 
I, dos patrocinadores do Centro em deixar que as pessoas sejam elas 

li, 
mesmas - mesmo que isso envolva valores divergentes daqueles 
aceitos pelos patrocinadores. Admitir que uma pessoa escolha ou 

:1 1 

rejeite livremente aquilo que consideramos como "hábitos dese1.,1 

I! 
• 1 

jáveis" requer um questionamento interno das atitudes básicas 
I que não é mais fácil para o biólogo do que para o psicoterapeu

1:lill 

ta, como indicam as declarações que se seguem. 

O treinamento da equipe de trabalho é difícil. Na verdade, não 
é fácil para o indivíduo, como cientista, colocar-se como um ins
trumento de conhecimento totalmente à disposição de qualquer um 
dos membros, sem exercer sua autoridade e assumir sua posição 
adequada e de direito na comunidade, como entidade social. Mas 

li 'I' também está ali para fazer observações. E isso os membros acei,)1 
tam depressa, descrevendo jocosamente a si próprios como "co
baias" dos biólogos. 

Logo compreendem que a primeira preocupação do cientista 
é ser usado pelos membros como um meio de alcançar e manter 
sua própria capacidade máxima de saúde. Além disso, percebem 
que, executando suas próprias atividades e iniciando outras atra
vés do método selj-service, muitos deles estão, passo a passo, 
tornando-se membros importantes da equipe. (144, p. 78) 
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.A passividade ativa do observador não é fácil de alcançar sem 
a extensão essencial da disciplina de cientistas de laboratório, que 
permite que os fatos falem por si mesmos. Em biologia humana, 
os fatos são ações que complicam seriamente o problema, mas não 
afastam a possibilidade de solução. 

As necessidades biológicas da situação, portanto, nos compe
lem a deixar os membros agirem por conta própria, iniciarem suas 
próprias atividades, sua própria ordem das coisas. Não temos re
gras, normas ou qualquer outra restrição da ação, exceto um horá
rio bastante flexível. Ao longo de dezoito meses, o aparente caos 
e desordem está se desenvolvendo rapidamente em algo bem dife
rente. Isto é evidente até para nossos visitantes, um dos quais, ao 
ir embora, descreveu a vida no Centro como um riacho que podia 
formar seu leito e suas margens de acordo com a configuração na
tural do terreno. (145, p. 41) 

Aqui, nesse esforço comunitário, percebe-se o mesmo tipo 
de hipótese sobre a qual o terapeuta centrado no cliente baseia 
seu trabalho - não só no que diz respeito à péssoa, o cliente, 
mas também à conclusão quanto ao papel do "líder", que apre
senta muitas semelhanças notáveis . 

Existe alguma unidade nessas várias evidências colhidas de 
fontes tão diversas? Há algo relevante, em termos da nossa preo
cupação com a psicoterapia, em estudos que abrangem assuntos 
tão remotos quanto a decisão das pessoas de comerem rins, ou 
o modo como uma oficina industrial deve operar? Penso que sim. 
Se considerarmos o fio central que atravessa esses estudos e ex
periências tão variados, parece-me que poderíamos resumi-los nu
ma proposição do tipo "se-então". 

Se o indivíduo ou o grupo depara-se com um problema; 

Se um líder catalizador proporciona uma atmosfera per

missiva; 

Se a responsabilidade é realmente deixada nas mãos do indi

víduo ou do grupo; 

Se há um respeito básico pela capacidade do indivíduo ou 

do grupo; 

Então, há uma análise responsável e adequada do proble

~ ~! lA.
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ma; o autodirecionamento responsável tem lugar; a cria

tividade, a produtividade, a qualidade de produto exibi

dos são superiores aos resultados de outros métodos com

paráveis; 

a confiança e a disposição de ânimo do indivíduo e do 

grupo se desenvolve. 


Parece que a hipótese central deste capítulo, e básica para 
I a função do terapeuta centrado no cliente, também tem sido in

vestigada em outros tipos de relacionamento humano, e que as 
evidências com relação a isso apresentam uma similaridade sig
nificativa e positiva, qualquer que seja o campo de estudo. 

I" 

lEITURAS SUGERIDAS 

o leitor que deseja analisar mais detalhadamente de que ma
neira suas próprias atitudes de fato operam em suas reações com 
os outros, e os meios de implementar suas atitudes básicas em 
terapia, encontra um material rico para reflexão e auxílio práti 
co no livro de Porter, An Introduction to Therapeutic Counse
ling (148). Uma consideração anterior sobre a implementação en
contra-se no capítulo 6 de Counseling and Psychotherapy (166). I, 

Uma discussão completa da psicologia da relação terapêuti
ca, abrangendo sua descrição e sua dinâmica, pode ser encontra

I da no artigo de Estes (54). Para outras exposições da atitude e 
orientação do terapeuta, três referências podem ser particular
mente pertinentes. As duas primeiras são psicanalíticas, a tercei
ra é o ponto de vista de um orientador religioso. São elas: o capí
tulo "What Does the Analyst Do?", escrito por Horney (89, pp. 
187-209); Reik, Listening with the Third Ear (161); Hiltner, Pas
toral Counseling (83, Capítulo 7). 

Para conhecer pesquisas relativas à função do orientador, 
pode-se ler o estudo de Porter (149, 150) ou Snyder (197) como 
exemplos mais antigos. Seeman (180) e Fiedler (58,57) represen
tam trabalhos recentes na área, sendo os estudos de Fiedler par
ticularmente significativos por sua nova metodologia. 

Para um exemplo das evidências de outras fontes acerca da 
hipótese básica da terapia centrada no cliente, o pequeno estudo 
de Coch e French (41) seria um começo. 

CAPíTULO 3 

A RELAÇÃO TERAPÊUTICA EXPERIMENTADA PELO 

CLIENTE 

À medida que fomos progredindo em nossa experiência, 

Imnou-se cada vez mais evidente que a probabilidade de movi

Ill<:l1to terapêutico num caso específico depende, principalmen

Il', não da personalidade do orientador, nem de suas técnicas, nem 

Ill<:SI110 de suas atitudes, mas da maneira como tudo isso é expe

rilllentado pelo cliente na relação. Foi forçoso reconhecer a cen

Iralidade da percepção do cliente em relação às entrevistas. É a 

Illaneira como o cliente percebe a relação que determina se a re

solução do conflito, a reorganização, o crescimento, a integra

,,'<lO - todos os elementos envolvidos na terapia - irão ocorrer. 

Nosso conhecimento da terapia estaria muito avançado se sou

hl'ssemos as respostas para estas duas perguntas: O que significa 

() cliente experimentar uma relação eomo terapêutica? Como po

dWlOS facilitar que uma relação seja experimentada como tera

pêutica? Não temos as respostas para essas perguntas, mas pelo 

l11<:nos aprendemos a colocá-las. 

A maneira como o cliente percebe ou experimenta as entre

vistas é um campo de investigação novo, onde os dados são mui

lo limitados. Ainda não há nenhuma pesquisa concluída nessa 

.h<:a e tem-se refletido relativamente pouco a respeito. Parece con
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tudo tratar-se de um campo muito importante para o futuro, e 
por essa razão tentaremos, neste capítulo, apresentar os conheci
mentos que adquirimos, ainda que imprecisos e imperfeitos. De
vido ao estágio experimental da reflexão teórica, utilizaremos mui
tas declarações diretas dos clientes, para que o leitor possa for
mular por si mesmo os elementos que pareçam significativos, em 
vez de basear-se excessivamente nas opiniões do autor. As obser
vações dos clientes, e os comentários sobre elas, são apresenta
dos sob títulos diferentes, embora haja muitas intersecções. Após 
essa tentativa de uma apresentação organizada, segue-se uma des
crição mais completa da maneira como a terapia foi experimen
tada por uma cliente sensível e articulada. Nesse relato, parece 
haver muitas idéias sugestivas para investigações futuras. 

Como o cliente experimenta o orientador e a situação de 
aconselhamento 

EXPECTATIVAS 

A maneira como o cliente percebe o orientador e a entrevis
ta é, a princípio, profundamente influenciada por suas expecta
tivas. A amplitude dessas expectativas é imensa. O cliente pode 
esperar que o orientador seja uma figura paternal, que o prote
gerá do perigo e assumirá a direção de sua vida. Pode esperar 
que o terapeuta seja um cirurgião psíquico, que sondará até a raiz 
de suas dificuldades, causando-lhe grande dor e reestruturando
o contra a sua vontade. Pode esperar que seja um conselheiro, 
e os conselhos podem ser desejados sinceramente ou apenas para 
que o cliente tenha a chance de provar que estão errados. Devido 
a experiências anteriores infelizes com orientadores psiquiátricQs 
ou psicológicos, o cliente pode criar a expectativa de uma situa
ção na qual será rotulado, tachado de anormal, magoado, trata
do com pouco respeito, podendo assim sentir um medo profun

l.__. 
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do da relação. Pode ver o orientador como uma extensão da au
toridade que o aconselhou a procurar auxílio - o reitor, a Ad
ministração de Veteranos, o tribunal. Se tiver algum conhecimento 
da terapia centrada no cliente, pode encarar a entrevista de acon
selhamento como uma oportunidade de resolver seus próprios pro
blemas, o que pode representar para ele uma possibilidade posi
tiva ou muito ameaçadora. Mesmo essa enumeração de algumas 
das expectativas mais comuns que o cliente traz para a terapia 
não abrange todas as ramificações possíveis. 

De uma primeira entrevista gravada com um executivo po
demos extrair as seguintes declarações, que indicam suas expec
tativas quanto à relação. Esse homem foi encaminhado pelo psi
cólogo de sua empresa, que através de testes de personalidade des
cobrira nele a existência de tensão e conflito. 

Ele disse que eu devia ... apenas lhe contar as coisas que contei 
a ele. Parece acreditar que você pode corrigir isso. Só que não es
tou interessado em tomar o seu tempo, nem o meu, se for para vo
cê me aconselhar a arranjar um hobby como fotografia ou coisa 
parecida ... 

Bem, não sei quanto tempo isso vai levar. .. 
Será que isso transmite algumas das coisas que eu deveria lhe 

dizer? Ou só estou sentado aqui, me perdendo em divagações? 
Não sei de mais nada importante que pudesse acrescentar. 
Bem, agora, se quiser me dizer, ahn, quais são suas sugestões 

c qualquer outra coisa a esse respeito, bem, ahn, gostaria de ouvir. 
Eu me preocupo demais. Certo. Você pode me dizer "Vá para 

casa e pare de se preocupar". Bem, se essa é a resposta, ora, ahn, 
posso pedir a meus amigos que me digam isso e não terei que vir 
de tão longe. Ahn, estou exagerando um pouco o que sinto em re
lação a você e ao que pode fazer, mas afirmo sem a menor dúvida 
que, se essa for a resposta, então não é resposta nenhuma para mim. 

Nesse homem, é evidente a expectativa de ser transformado 
pelo terapeuta. Ele se mostra externamente cooperativo, quer dar 
II~ informações necessárias para essa remodelação de sua perso
lIulidade, mas, ao mesmo tempo, deixa bem avisado que resistirá 
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fortemente a qualquer das sugestões que deseja receber. Clientes 
com essa atitude ambivalente de dependência-resistência parecem 
ter dificuldade para experimentar as entrevistas como terapêuti
cas. Se isso se deve a nossa inabilidade de facilitação ou se esse 
tipo de atitude é basicamente mais difícil para a terapia, só o tem
po e o estudo irão demonstrar. 

Um outro cliente, um estudante, coloca essa mesma expec
tativa básica de forma mais sucinta quando diz: 

Você me faz pensar por mim mesmo, e não gosto disso. Que
ro conselhos. Tenho ido atrás de todo mundo em busca de conse
lhos. A gente nunca perde quando consegue isso. Se alguém lhe dá 
um conselho de que você gosta, isso faz você se sentir bem; se dão 
um conselho de que você não gosta, então são uns idiotas, e isso 
faz você se sentir bem. (147, p. 26) 

Nesse caso, como para a maioria dos clientes, revelou-se uma 
diferença entre a expectativa e a verdadeira experiência da tera
pia. E a descoberta dessa diferença pode resultar em ressentimen
to, como aqui, em alívio, ou numa variedade de outras reações. 

Uma vez que um número crescente de clientes tem uma im
pressão sobre a terapia centrada no cliente antes de vir em busca 
de auxílio, talvez seja útil apresentar um relato, escrito por uma 
cliente após a conclusão do aconselhamento sobre alguns dos sen
timentos que ela tinha antes da primeira entrevista. Devido ao 
seu desejo de receber assistência, havia lido alguns livros sobre 
aconselhamento não-diretivo. 

Provavelmente porque eu sentia tanta necessidade de ajuda, 
tudo o que eu pude ver naqueles livros foi uma descrição de segu
rança e de uma cura milagrosa. Na ocasião, não me dei conta do 
que realmente significava a terapia centrada no cliente - na ver
dade, não percebi a maior parte do que estava lendo. Antes de pe
dir ao Dr. para me aceitar como cliente, voltei a esses li
vros procurando tudo o que os clientes haviam dito sobre a expe
riência. "Seria doloroso? Funcionava? Até que ponto era seguro 
confiar em outra pessoa?" eram as dúvidas que eu tinha antes de 
começar o aconselhamento. 
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Esse sentimento de medo, ambivalência, hesitação é, prova
velmente, a atitude mais característica de todos os clientes, te
nham eles algum conhecimento de terapia ou não. 

É evidente que os clientes chegam com expectativas ampla
Illente variadas, muitas das quais não serão confirmadas na ex
periência. Mesmo assim, é a expectativa que governa grande parte 
de sua percepção. É óbvio que o executivo acima perceberá o te
rapeuta como um conselheiro, alguém que vai transformá-lo, e 
('ssa percepção persistirá em certa medida, embora não receba con
.~l'ihos, nem experimente qualquer tentativa de manipulação por 
parle do orientador. Da mesma forma, a mulher citada verá a 
relação como segura e cheia de potencialidades para uma recu
]ll'ração mágica, embora a atitude e o comportamento do orien
lador possam não justificar a expectativa. Parece que o verda
deiro progresso ou movimento na terapia é bastante facilitado 
quando cliente e orientador percebem a relação de modo seme
lhante. De que maneira isso pode ser alcançado é a questão que 
dl'vemos colocar continuamente. Nossa experiência é clara num 
ponto. A percepção não se dá explicando-se ao cliente de que ma
lIeira ele deveria experimentar a relação. A percepção significati
va to uma questão de experiência sensorial direta. Se o orientador 
lt·1I1a descrever, intelectualmente, o caráter da relação ou do pro
.. ('SSO, pode impedir uma percepção unificada. É por isso que os 
\11Íl'ntadores que adotam um ponto de vista centrado no cliente 
I ('lldelll a abandonar quaisquer tentativas de "estruturação", em
hma, anteriormente, essas tentativas fossem julgadas valiosas. 

A I XI'ERIt:NCIA DAS ATITUDES E MÉTODOS DO ORIENTADOR 

Alguns aspectos relativos à maneira como o cliente experi
IIH'IIta o terapeuta já foram descritos (Capítulo 2, pp. 46-51). A 
II dp.ar pelo material disponível, parece que elementos como se
\0, aparência ou maneirismos do orientador desempenham um 
Pllpel Illenos importante do que se poderia supor. Quando o orien
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tador é percebido de modo favorável, é como alguém caloroso 
e interessado pelo cliente, alguém capaz de entender. Um cliente 
diz de sua orientadora: "Ela foi a primeira pessoa que pareceu 
compreender como eu via minhas ansiedades". 

Por outro lado, quando o terapeuta é experimentado como 
uma pessoa que não ajuda em nada, é porque em geral o cliente 
não vê essas qualidades no terapeuta. Um estudante concluiu com 
sucesso uma terapia com um segundo orientador, alguns meses 
depois de uma única entrevista com um outro. Quando indaga
do, ao final das entrevistas, por que conseguira trabalhar seus 
problemas com o segundo terapeuta, mas desistira do primeiro 
após uma única entrevista, pensou um pouco e respondeu: "Vo
cê fez mais ou menos as mesmas coisas que ele, mas parecia real
mente interessado em mim". 

Com relação aos métodos utilizados pelo orientador centra
do no cliente, o cliente parece experimentá-los a princípio como 
frustrantes e, depois, como valiosos. Algumas citações retiradas 
de declarações escritas feitas por clientes simples esclarecem esse 
ponto. 

Esse tipo de auxílio psicológico me pareceu estranho no pri
meiro encontro. Pensei: "Mas como isso vai poder me ajudar 
só ficar aqui falando coisas que nem para mim estão claras?" Não 
vou negar que, depois do primeiro encontro, duvidei que ele pu
desse me ajudar. 

Ao colocar minhas preocupações em palavras e em frases ló
gicas, o que era necessário porque eu não podia ficar em silêncio 
mais tempo do que o orientador, comecei a compreender melh9r 
essas preocupações e vê-las sob uma luz diferente. Alguns dos meus 
pensamentos vagos foram formulados pelo orientador, para que 
eu tivesse uma compreensão mais ampla das três coisas que esta
vam me preocupando. Quando falei para ele dos meus problemas 
e ele não sugeriu nenhuma solução, que era o que eu tinha espera
do do aconselhamento, senti outra vez que o silêncio podia ser em
baraçoso e achei que tinha que inventar alguns métodos de superar 
minhas dificuldades, as quais mais tarde, depois de reformuladas 
pelo orientador, começaram a fazer sentido. 
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Durante as entrevistas, meu psicólogo (sic) pegou meus pon
tos de vista & pensamentos e colocou-os de um jeito que eu pude 
entender o que estava acontecendo. Não concluiu nada, mas apre
sentou-os de volta para mim para que eu mesmo tirasse minhas con
clusões. As coisas que a gente conversou pareceram mais claras na 
minha cabeça e organizadas de um jeito que agora eu acho já pos
so pensar as coisas sozinho. (l17, p. 140) 

Do ponto de vista do cliente, a vantagem de ter suas atitu
des reformuladas parece ser, como foi mencionado anteriormen
te por uma cliente, que "O papel do terapeuta era trazer-me de 
volta a mim mesma, ajudar-me acompanhando tudo o que eu di
zia, entender o que eu estava falando". (Capítulo 2, p. 47) 

Quando, no processo de terapia, o cliente passa por uma ver
dadeira reorganização do self, a relação com o orientador e com 
II entrevista passa a envolver um significado muito especial de se
~urança, que é facilmente perturbado por mudanças arbitrárias. 
Uma cliente que se havia deparado com atitudes profundas e sig
nificativas dentro de si mesma, tendo várias vezes encontrado seu 
orientador em diferentes consultórios e, às vezes, em horários ir
regulares, menciona seu ressentimento em relação a esses aspec
tos do aconselhamento, descrevendo a situação da seguinte ma
neira (21? entrevista, gravada): 

Por exemplo, ficar passando de um dia para outro da semana, 
de uma hora do dia para outra, de um lugar para outro - ahn, 
essas coisas não são apenas fontes de ressentimento, mas o ressen
timento é o resultado da sensação de que não há segurança em par
te alguma. E como, por um tempo, a única segurança que existe 
é naquela hora, qualquer mudança logo antes dela, ou depois dela, 
ou durante ela é, é, ahn, muito mais importante do que seria em 
outra situação. 

Parece que, na experiência do cliente, particularmente se os 
problemas estiverem muito arraigados, a única porção estável da 
t'xperiência é a hora infalível da aceitação pelo terapeuta. Nesse 
NClltido, a terapia centrada no cliente é experimentada como um 
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apoio, uma ilha de constância num mar de dificuldades caóticas, 
embora não ofereça "apoio" ou aprovação no sentido superfi
cial. Essa constância e segurança é que permitem ao cliente expe
rimentar a terapia - uma questão que vamos considerar agora. 

Como a terapia é experimentada pelo cliente 

A EXPERIÊNCIA DA RESPONSABILIDADE 

Um dos elementos que parece destacar-se na reação inicial 
do cliente é a descoberta de que ele é responsável por si mesmo 
naquela relação. Os clientes descreveram isso de várias maneiras. 
Um veterano de guerra escreve: 

Fiquei perdido na sua presença, principalmente quando soube 
que teria uma hora com você. Eu podia ficar sentado, ou falar, ou 

li, fazer o que quisesse. A impressão que eu tive foi de ter sido deixa
I, do sozinho, abandonado com meu problema. Mas logo descobri 

que, falando da minha indecisão e do meu problema, pude ver mais 
claramente que meu problema estava sendo resolvido pela minha 

II' própria iniciativa e não pelos conselhos do meu entrevistador. (117, 
III p. 141) 

Parece que havia alguma estruturação da relação por parte 
do orientador, o que talvez explique, em parte, a sensação de so
lidão que o cliente experimentou. Se tivesse descoberto a respon
sabilidade seguindo seu próprio ritmo, talvez não houvesse essa 
reação. Um outro cliente veterano sentiu-se aborrecido com a des
coberta - provavelmente uma reação muito característica - mas 
acabou reconhecendo o valor de ser responsável por si mesmo. 

II! 
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o orientador estava tentando fazer com que eu pensasse tudo 
sozinho. Às vezes, o silêncio dele me irritava, mas ao mesmo temli, 
po sentia que ele devia ter algum objetivo. I";'1 
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Por causa desse silêncio sem respostas, nem opiniões, tive que 
me aprofundar cada vez mais em minha própria mente. Em outras 
palavras, as respostas eram completamente minhas e, por essa ra
zão, estavam presas dentro de mim. (117, p. 140) 

Um outro cliente mostra a transição entre a expectativa er
rônea e a experiência real de assumir responsabilidade. 

No começo, tentei adivinhar o que ele queria que eu dissesse 
ou fizesse. Tentava imaginar os pensamentos dele, ou melhor, diag
nosticar meu caso da maneira como achei que ele o faria. Mas não 
funcionou. Só eu falava. (117, p. 141) 

A EXPERIÊNCIA DA EXPLORAÇÃO 

Até aqui, as reações apresentadas são aquelas que levam à 
terapia ou que tornam a terapia possível. É no processo de ex
ploração de atitudes que o cliente começa a sentir, pela primeira 
vez, que o processo de que está participando envolverá mudan
ças nele mesmo, de um tipo que não havia previsto. Ao mesmo 
tempo, teme e deseja essas mudanças que percebe vagamente. A 
atitude em relação a essa exploração é descrita nos seguintes ter
mos por um cliente, após a conclusão da terapia: 

Lembro muito bem da tensão emocional na segunda entrevis
ta, quando mencionei homossexualidade pela primeira vez. Lem
bro que me senti arrastado para dentro de mim mesmo, para luga
res aonde não queria ir, onde nunca estivera antes, e no entanto 
precisava ver. Acho que tive mais medo dessa entrevista do que de 
qualquer outra, porque sentira muito receio de tocar nesse assun
to, antes do início do aconselhamento. E com medo de não tocar. 

Estou surpreso de, nessas circunstâncias, ter chegado nele tão de
pressa, particularmente porque a preocupação imediata referia-se 
a um comentário de uma pessoa, que eu interpretara mal, sobre 
o orientador e eu. Ainda me lembro do tom caloroso e receptivo 
do orientador, e de meu sentimento de que ele aceitava um pouco 
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mais do que eu os temores que eu estava expressando, mas não de 
um jeito tão diferente que me encorajasse numa direção ameaça
dora. 

Um elemento que freqüentemente faz parte desse período de 
busca é a experiência da incoerência do self. Quando é possível 
falar livremente, expressar atitudes livremente, descobrem-se con
tradições que nunca haviam sido notadas. Uma descrição clara 
desse sentimento é dada pela srta. Har, uma professora que, al
guns meses após o aconselhamento, escreveu voluntariamente suas 
reações à experiência. Ao contrário da maioria dos clientes, ela 
teve a oportunidade de escutar algumas de suas entrevistas gra
vadas e também de ler, mais tarde, as entrevistas transcritas. As
sim começa o relato de sua experiência: 

1 ::1

1 Sei que este será um relato subjetivo e que, do ponto de vista 
i:il['I'1 científico, pode não ser uma descrição exata do que "realmente 

I[I!'····I\1 	 aconteceu". Mas acredito que terá algum valor porque, nos últi
II, 	 mos oito meses, durante e depois do aconselhamento, percebi que, 

ao lidar comigo mesma e com o aconselhamento, fui e posso ser 
sincera, realmente sincera. Tenho a impressão de que é a primeira 
vez na minha vida em que posso perceber que isso é válido para 
qualquer relação minha com as coisas, como se eu precisasse estar 

1[' livre para ser sincera comigo mesma, antes de poder ser sincera com 
qualquer outra coisa. 

Lembro bem de quando comecei a tomar consciência disso. 
Na segunda entrevista, disse a respeito da primeira: "Depois de dois 
ou três dias fiquei querendo dizer alguma coisa ... corrigir impres
sões que não eram bem verdadeiras ... que eram desfavoráveis a mim. 
E então pensei ... Ah, que besteira, isso não faz muita diferença". 
Ao dizer isso, sentia-me desconcertada, porque ao mesmo tempo 
acreditava e não acreditava no que havia dito na entrevista ante
rior. Não entendia como as incongruências podiam ser verdadei
ras. A princípio, as incongruências entre o que eu sentia em rela
ção a mim mesma (e dizia na sessão de aconselhamento) e o que 
eu pensava sobre mim eram irritantes. Mais tarde, as incongruên
cias entre uma entrevista e a outra me incomodaram muito mais. 
Esta gostando do sentimento de ser sincera pela primeira vez na 
vida e não me agradava essa aparente evidência de insinceridade. 
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Não posso dizer que as declarações mais recentes foram mais 
ou menos verdadeiras do que a primeira. Tentei explicar isso a uma 
amiga durante a última parte do aconselhamento. Ela disse: "Quer 
dizer que você descobriu depois que o que havia dito antes não era 
verdade?" Quando respondi "Não", ela perguntou: "Quer dizer 
que aquilo ainda é verdade?" Tive que responder "Não" outra vez. 
Fiquei irritada com ela e comigo mesma porque não consegui ex
plicar, de uma maneira satisfatória, que havia algo mais profundo 
do que as incongruências que faziam e permitiam que aquelas de
clarações fossem verdadeiras. 

Talvez uma explicação para a terapia seja que as incongruên
cias do self são reconhecidas, enfrentadas e reexaminadas, e o 
self é alterado de maneira a produzir a coerência. 

A segurança da relação com o orientador, a ausência total 
de ameaças, que permite sinceridade até mesmo ao se expressar 
incongruências, parecem tornar essa exploração muito diferente 
da conversa normal. Uma cliente explica que conversou sobre to
dos esses problemas com seus amigos e, no entanto, não o fizera 
de fato. "Na verdade, estava dizendo algo próximo da coisa que 
realmente me incomodava." Essa idéia da entrevista terapêutica 
como uma oportunidade de se falar diretamente sobre as preo
cupações da maneira como são sentidas parece ser uma caracte
rística significativa da experiência. Não quer dizer que o cliente 
seja capaz de comunicar tudo o que lhe traz preocupação, ou que 
possa até mesmo tentar fazer isso. A srta. Har, depois de ler a 
transcrição de algumas de suas primeiras entrevistas, manifestou 
uma atitude que, sem dúvida, seria compartilhada pela maioria 
dos clientes. Comentando essas transcrições na quarta entrevis
ta, disse: "Não é que eu não tenha dito isso, mas é apenas um 
décimo do que eu estava pensando". 

Este ponto pode ser ampliado. Não só o cliente é capaz de 
comunicar apenas uma pequena fração das atitudes e sentimen
tos que experimenta, como também aquilo que ele pensa ao lon
go da entrevista é apenas uma pequena fração do que elabora no 
intervalo entre as entrevistas. A sra. Ett menciona essa experiên
cia com alguma surpresa em sua terceira entrevista. 

Il _________ 




I 

",I"I! " 
',': ! 

, I 

I 

'I 

I 

TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

90 

C: E então reparei nisso: depois que saí daqui, nas duas pri
meiras vezes, foi como se não tivesse ido embora, e continuei a en
trevista por pelo menos mais uma hora (risada). Fiquei conversan
do comigo mesma e pareceu até meio estranho, porque eu ... me 
peguei falando comigo mesma e dizia ... Bem, em outras palavras, 
o efeito da entrevista não cessou no momento em que eu saí por 
aquela porta, foi muito estimulante, é o que eu posso dizer, senti
me muito animada depois. 

O: Há algumas coisas que prosseguem mesmo depois que a en
trevista termina. 

C: É verdade. E isso é uma coisa engraçada. Fiquei interessa
da, porque geralmente, depois de uma entrevista de qualquer tipo, 
a gente logo volta para seu próprio trabalho e pensamentos ... 

Talvez seja essa qualidade, a constatação de que algum pro
cesso novo em sua experiência está trabalhando dentro dele, que 
dê ao cliente a surpreendente persistência de continuar com as en
trevistas mesmo quando defrontado com uma dor intensa. Num 
estudo feito no Counseling Center durante um período de três me
ses, descobriu-se que aproximadamente três por cento das quase 
1.500 consultas haviam sido canceladas. Outras consultas, é claro, 
foram transferidas de dia ou adiadas, mas em apenas três casos 
para cada cem o cliente simplesmente não compareceu. Conside
rando a natureza completamente voluntária de todos os contatos, 
o grande desconforto geralmente envolvido e as imperfeições do 
tratamento aplicado pelo orientador, parece tratar-se de um resul
tado surpreendente. Esse elemento também é experimentado com 
alguma surpresa pelo cliente. A sra. Ett, em sua sétima entrevista, 
coloca isso de uma maneira que seria característica de muitos. 

Estou surpresa com minha tenacidade neste negócio. Costu
mo começar uma coisa e, depois de duas ou três tentativas, 
abandoná-la com toda espécie de desculpas idiotas, na maioria das 
vezes porque não acredito que esteja me ajudando ou fazendo al
gum bem. Refiro-me a artes, música, qualquer coisa. E aqui ... bem, 
acho que esta deve ser minha sétima ou oitava visita, e não há dú
vida nenhuma na minha cabeça. Venho aqui simplesmente como 
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se eu ... como a gente tem que ir ao salão de beleza, ou ... é assim 
que eu coloco (risada). Você sabe, isso é uma bobagem, mas, de 
certa maneira, acho que é comparável, porque estou tentando de
senvolver minha própria personalidade tanto quanto tento desen
volver minha própria aparência. Venho aqui como se eu fosse ... 
eu apenas venho aqui, não entendo bem por que venho aqui, é uma 
coisa totalmente estranha para mim, pegar o carro e vir para cá. 
Faço um grande esforço para vir. Tenho que preparar as coisas das 
crianças, a empregada para cuidar delas, comida, deixar o carro 
no metrô, levantar bem cedo, correr como uma louca, as crianças 
não suportam me ver sair. Então, é um esforço ... um verdadeiro 
esforço e, no entanto, teria sido preciso muito menos para me de
sanimar em alguma outra coisa, entende? .. É como se fosse uma 
viagem misteriosa (risada), é mesmo. 

A DESCOBERTA DE ATITUDES NEGADAS 

A conseqüência da exploração verbal de atitudes e proble
mas é a descoberta de atitudes que o cliente experimentou, mas 
negou à consciência. Os clientes falam sobre "coisas em que eu 
nunca tinha pensado antes", ou usam outras expressões para des
crever esse aspecto de suas experiências. Um cliente, um homem 
de pouca instrução, colocou nestes termos: 

No começo, ficava imaginando por que só eu tinha que falar, 
mas com o passar do tempo percebi que isso tinha o efeito de me 
fazer entrar cada vez mais fundo dentro de mim e trazer coisas que 
eu mal sabia que estavam me perturbando. Sei que praticamente 
todas as vezes eu começava sem saber o que falar, mas com o tem
po passei a falar muito mais livremente. (117, p. 140) 

A srta. Har descreve com algum vigor o fato de que o ódio 
por seu pai, que ela havia negado ainda existir, e o amor por ele, 
negado ainda mais profundamente, haviam agora sido descober
tos como atitudes atuais. O seguinte trecho gravado é de sua vi
gésima primeira entrevista. 
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A idéia de odiar meu pai ainda é ... é algo com que eu não teria 
concordado um ano atrás ... Achava que tinha me livrado disso, 
isso não ... não estava na superfície, pelo menos. Quero dizer, du
rante minha experiência no exército, não sentia que o odiava, em
bora me incomodasse muito quando as pessoas falavam dele. Mas 
depois disso, ahn, até o ano passado eu ainda sentia que não o odia
va. Pensava que, dizendo isso, eu de fato não odiava e que, seguin
do na outra direção, de um jeito ou de outro as coisas iam se endi
reitar por si sós. E agora pareço ter chegado no ponto de ... pelo 
menos se eu puder acreditar nas últimas entrevistas ... dizer que eu 
o odeio e, ao mesmo tempo, gostaria de poder gostar dele, e às ve

" 

li!iI" zes até gosto de certas coisas que eu lembro dele, e gosto particu
larmente de certas qualidades que vejo em mim mesma e que, an
tes, achava que devia odiar porque me faziam lembrar dele. 

,1", 
1 

Note como a aceitação dessas atitudes ainda é duvidosa. Ela 

I
1'1' 
''''!,
,,:1 diz que, "se puder acreditar nas últimas entrevistas", então es
I",' sas atitudes serão reais - mas por enquanto ainda são observa
I:'t das como algo que está parcialmente fora dela. A dor de incluir 

essas atitudes negadas como parte do selj será mencionada na pró
11 xima seção. A experiência de descobrir, dentro de si mesmo, ati

tudes e emoções atuais que foram visceral e fisiologicamente ex
perimentadas mas nunca reconhecidas na consciência, constitui 
um dos mais profundos e mais significativos fenômenos da tera

'11 

'I,II!I pia. Um veterano que escreve sobre si mesmo na terceira pessoa ii 
',I, descreve essa experiência em termos simples. 

Durante o aconselhamento, ele foi forçado a admitir em sua 
própria cabeça que várias dessas coisas estavam erradas. Começou 
a pensar e a realmente admitir coisas sobre ele mesmo que nunca 
pensara em admitir antes. Começou a ver o que estava na raiz de 
todos os seus atas. Porque, com tanta freqüência, tendia a enco
brir com desculpas o que havia feito. (117, p. 142) 

III I 

A EXPERIÊNCIA DE REORGANIZAR o SELF 

À medida que os elementos negados da experiência são tra-
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duzidos para a consciência, surge a necessidade de um processo 
que conhecemos como reorganização do selj. A imagem que o 
cliente tinha do selj deve ser alterada para abranger essas novas 
p~rcepções da experiência. Isso pode envolver uma mudança mui
to pequena quando as experiências negadas são apenas ligeira
mente incongruentes com o selj; ou pode envolver uma reorgani
zação das mais drásticas, na qual o selj, e o selj em sua relação 
com a realidade, sofre tantas alterações, que poucos aspectos per
manecem intocados. No primeiro caso, pode haver um leve des
conforto. No caso da reorganização radical, o cliente pode pas
sar pelo mais angustiante tormento de dor e por uma confusão 
completa e caótica. Esse sofrimento pode associar-se a configu
rações de personalidade rapidamente mutáveis. O cliente, num 
dia, pode sentir-se uma nova pessoa e, no dia seguinte, afundar 
de volta no velho selj, para descobrir em seguida que qualquer 
episódio insignificante pode colocar outra vez a nova organiza
ção do seljnuma posição de domínio. Vamos tentar, a partir de 
várias declarações de clientes, ilustrar essa gama de sentimentos 
associados à reorganização. 

Peguemos primeiro o jovem e inculto veterano de guerra que 
descobriu que a terapia lhe deu um conceito de seljmenos lison
jeiro porém mais realista. Isso envolveu um certo desconforto, 
mas não num grau muito elevado. Ele descreve sua experiência. 

Quanto ao aconselhamento que tive posso dizer que faz mes
mo um homem abrir a mente, e quando isso acontece ele fica sa
bendo o que realmente é e o que pode fazer. Ou, pelo menos, ele 
pensa que se conhece muito bem. No meu caso, sei que as minhas 
idéias são um pouco grandes demais para o que eu sou, mas agora. 
percebo que a gente tem que começar no nosso próprio nível. 

Agora, depois de quatro visitas, tenho uma imagem muito mais 
clara de mim e do meu futuro. Isso me faz sentir um pouco depri
mido e desapontado mas, por outro lado, me tirou da escuridão; 
a carga parece bem mais leve agora, consigo ver meu caminho, sei 
o que quero fazer, sei o que posso fazer, e agora que posso ver mi
nha meta, vai ser bem mais fácil trabalhar no meu próprio nível. 
(117, pp. 142-143) 
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Um outro veterano fala de sua experiência de uma maneira 
que enfatiza mais as grandes variações de humor que parecem 
ser tão freqüentes nessa etapa do processo. 

Comecei a falar das coisas que me incomodavam e, de tempos 
em tempos, o sr. L. organizava minhas divagações em poucas pa
lavras claras e concisas .... Muitos dos pensamentos e medos na 
minha mente eram vagos ... não conseguia colocá-los em palavras 
claras, precisas. Era o medo que sufocava os meus pensamentos. 
Nunca os tinha visto claramente. Não conseguia dizer isso de algu
ma maneira que fizesse sentido para mim. 

O sr. L. pegou esses pensamentos e medos vagos e colocou-os 
11'11 

em palavras, de um jeito que eu pude entender e ver claramente. 
Com isso, pude ver claramente a importância que tinham. Algu
mas das coisas que me assustavam agora parecem ter pouca impor
tância, como de fato já tinham. O medo, porém, é algo que com
bate a razão. Eu precisava de ajuda e o sr. L. me deu. Durante o 
segundo encontro, recebi meu primeiro choque. Ele pegou meus 
pensamentos vagos e me disse em poucas palavras o que eles real
mente significavam. Comecei a suar, fiquei trémulo, meio em pâ
nico. Aquelas poucas palavras tinham aberto a porta para mim. 
Quando saí para a rua depois daquele encontro, foi como se eu es
tivesse num mundo novo. As pessoas pareciam diferentes, mais hu
manas, o mundo parecia um lugar melhor para se viver. 

Na escola, apliquei algumas das coisas que tinha aprendido e 
descobri que elas funcionavam. Eu parecia estar me dando melhor 
com os outros estudantes e, às vezes, o medo e a tensão quase de
sapareciam. Algumas vezes, porém, ficava tão ruim quanto antes, 
só que agora vinha em ondas que iam embora quando eu fazia um 
esforço. 

Durante os encontros seguintes, aprendi cada vez mais sobre 
mim mesmo, até que hoje, no quinto encontro, contei a ele o ver
dadeiro problema que estava me incomodando - todos os outros 
medos dos quais falara nos encontros anteriores relacionavam-se 
a esse medo principal. 

Na noite passada, escrevi mais um trabalho de ficção e, pela 
primeira vez em seis anos, incluí tudo o que eu queria dizer. Ficou 
bom, e meus amigos também concordaram. 

Foi um alívio imediato livrar-me desses medos, da tensão e do 
sofrimento que os acompanham. (117, pp. 145-146) 

A RELAÇÃO TERAPÊUTICA 

95 

Um relato de uma experiência envolvendo uma reorganiza
ção mais profunda é fornecida pela srta. Har. Boa parte da vida 
dela e de seu padrão de identidade pessoal foram organizados em 
torno de seu ódio pelo pai. O que aconteceu quando ela perce
beu que vinha negando o sentimento oposto é bem colocado nas 
próprias palavras dela. 

A décima oitava entrevista representa para mim uma mistura 
de sentimentos. Nessa entrevista, cheguei perto de dizer que às ve
zes gostava de meu pai. Senti-me como se tivesse chegado à beira 
de um abismo terrível; descrevi isso mais tarde como um poço que 
eu cavara para mim mesma. Quando perguntei "Mas o que vai acon
tecer com a base de toda a minha vida?", mal podia falar. Senti, 
de uma forma mais profunda do que posso descrever, que chegara 
a um ponto muito distante de tudo o que eu sempre conhecera. De
sespero, medo, dor - maiores do que tudo que eu já havia sentido 
antes - estavam por trás da pergunta. 

Assim que a entrevista terminou, quis ouvir a gravação, como 
fazíamos ocasionalmente. Lembro-me de ter deitado para escutar 
e de estremecer à medida que se aproximava o ponto onde eu tive 
medo de ter dito "Eu amo meu pai". Acho que nunca ouvi essa 
parte que eu estava esperando. Adormeci e continuei dormindo até 
o fim da gravação. Estava assustada e infeliz quando acordei. No 
começo da entrevista seguinte, evitei falar diretamente sobre isso. 
Ao longo de toda a sessão seguinte, fiquei zangada e confusa, com 
medo do que eu pudesse dizer ou fazer em seguida. No intervalo 
entre as duas sessões, tive horas de verdadeiro pânico. Foi uma ex
periência desintegradora que terminou numa integração melhor, mas 
foi duro de suportar na ocasião. As três entrevistas seguintes mos
tram como me esforcei para fugir disso e como foi impossível ne
gar uma experiência que já havia sido trazida à tona. Só na vigési
ma segunda entrevista, dezoito dias depois, consegui me acalmar 
um pouco em relação a isso. 

Observe que esse estado de desorganização precedeu os co
mentários citados anteriormente sobre a vigésima primeira entre
vista (p. 92), nos quais a srta. Har começava a assimilar essas per
cepções contraditórias. Na ocasião da décima oitava entrevista, 
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as experiências negadas haviam sido reconhecidas, mas produzi
ram o caos na personalidade. A pergunta "O que vai acontecer 
com a base de toda a minha vida?" é, na verdade, colocada por 
todos os clientes diante das experiências significativas que foram 
profundamente negadas à consciência. A confusão resultante é 
muito bem descrita pela srta. Har na vigésima segunda entrevis
ta como "o estado amorfo em que eu entrei". Essa qualidade 
fluida, amorfa, é muito difícil de suportar, embora ela anuncie 
a perda de uma organização inadequada do selj e encerre a pos
sibilidade de uma estrutura de personalidade mais efetiva e me
nos vulnerável. 

Uma outra descrição dessa experiência de desorganização e 
reorganização dolorosa aparece na décima sexta entrevista de Al
fred, que, no início, era um estudante extremamente retraído, um 
sujeito solitário que vivia a maior parte do tempo na fantasia. 
Nessa entrevista gravada, ele revela não só o conflito interior, mas 
sua consciência da natureza construtiva, embora dolorosa, da 
reorganização. 

Sem dúvida acho que, de certa maneira, o problema está bem 
mais claro do que algum tempo atrás, porém ... talvez ... É como 
o gelo rachando sobre um lago na primavera, é ... embora as coisas 
estejam bem mais perto de ... Embora o lago esteja bem mais perto 
de ser nada além de água límpida, mesmo assim as coisas estão muito 
mais instáveis agora, penso eu, do que quando o lago estava cober
to de gelo. O que estou tentando dizer é que, ultimamente, pareço 
estar o tempo todo dentro de um terrível nevoeiro, embora me sin
ta bem melhor do que antes, porque antes não percebia qual era 
o problema. Mas talvez todo esse nevoeiro e o incômodo se devam 
ao fato de existirem duas forças opostas em mim agora. Não se trata 
apenas de deixar que uma delas seja superior; é essa espécie de rom
per e reorganizar, que está acontecendo agora, que faz as coisas 
parecerem tão duplamente ruins. Então, vai ver que estou melhor 
do que penso. 

Há um aspecto do processo de reorganização do seljque fre-
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qüentemente é difícil para o orientador entender, e que pode fi
car mais claro se escutarmos a experiência do cliente. Trata-se 
do fato de que, embora o cliente possa estar fazendo um progresso 
observável na exploração de seu campo perceptivo total, trazen
do à luz da consciência sentimentos e atitudes antes negados, ca
minhando rumo a uma reconstrução positiva do selj, os humo
res que acompanham esse processo parecem relacionar-se pouco 
com os progressos que estão sendo feitos. Após um profundo e 
significativo insight, o cliente pode ver-se lançado na mais negra 
depressão, com idéias de suicídio e sentimentos de desespero. Con
forme os conflitos e problemas parecem ser resolvidos, a tensão 
e o desconforto iniciais não mostram sinais de ceder, mas com 
freqüência parecem mais pronunciados. Talvez uma pista para 
a experiência interior desse aspecto na terapia possa ser transmi
tida pelo diagrama desenhado por uma cliente, a sra. Ett, em sua 
oitava entrevista (ver p. 99). Ela vem alcançando insights signifi
cativos, mas conclui a descrição de um de seus conflitos dizendo: 

C: Talvez seja apenas o jeito como estou me sentindo nesta 
semana, não sei, mas tudo está tenso, muito tenso para mim. 

O: Pode ser passageiro mas, de qualquer forma, é intenso nes

te momento. 
C: É. Na minha cabeça, esbocei um diagrama. Talvez tudo se

ja, ahn, eu estou muito ... bem, não há nível algum [evidentemente 
referindo-se a nenhum nível de experiência tranqüilo], está tudo abai
xo da superfície e tudo é assim. (Ela desenha uma linha de ondas 
vigorosas e turbulentas. Ver diagrama, primeiro estágio.) Agora, 
quando chego aqui, sinto que resolvi isto, veja (ela isola uma parte 
das ondas), e estou neste nível (desenha uma nova linha de ondas, 
mais curta, num nível mais elevado), mas ainda é assim. (As ondas 
continuam turbulentas. Ver diagrama, segundo estágio.) E à medi
da que continuo subindo, para níveis mais altos, assim, veja ... Neste 
momento, claro, ainda há aquela sensação [de turbulência], mas 
tenho um sentimento de progressão, de que parte da minha vida 
já se fechou deste jeito e uma fase tem sido conversada e fecha
da ... Ainda assim, não é que eu tenha conseguido acalmar esse ní
vel, ele ainda está lá, ainda está turbulento, mas é uma sensação 
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de fazer progressões com essa turbulência ... (Ver diagrama, tercei
ro estágio.) É uma melhora, claro, não sinto que, bem, tudo é um 
desespero, como antes. Isto é, certas coisas foram resolvidas, e no 
entanto tudo ainda é um desespero, ... mas, em outras palavras, sinto 
que, bem, com este tratamento o que vai acontecer é que vou con
tinuar a subir até atingir este ponto, onde não haverá mais turbu
lência. (Quarto estágio do diagrama.) 

Essa descrição ajuda a explicar de que maneira o cliente ex
perimenta as tensões e flutuações interiores à medida que a tera
pia avança. A "turbulência" que permanece se assemelha a "de
sespero", tal como era a experiência total quando a terapia co

L II 
I I 	 meçou. As flutuações ainda são violentas. Uma cliente tentou fa

zer uma ilustração dos sentimentos experimentados durante a te
rapia. Em geral, as experiências de infelicidade, medo e depresII!' 
são são mais freqüentes durante a segunda metade da terapia do II

I 	
que durante a primeira metade; e flutuações bastante violentas 
de entusiasmo para infelicidade, ou de confiança para depressão, 
são uma regra e não uma exceção. É interessante observar que 
a cliente sentiu a mesma disposição de ânimo no início e no fim 
da terapia - a saber, uma atitude de determinação. 

1,11 

Um outro aspecto da experiência de reorganização do se/j,I, 
apresenta uma semelhança com o psicodrama. O cliente experi

", II, 	 menta, num nível simbólico e verbal, o novo se/j, o novo com
portamento que busca alcançar. Sempre se notam evidências dis
so nas entrevistas. Com menos freqüência o cliente verbaliza es
sa experiência. Novamente, recorremos à srta. Har para um de
poimento acerca desse ponto. Enquanto luta para descobrir seus 
verdadeiros sentimentos pelo pai, aqueles que se mostram de acor
do com sua experiência sensorial, usa a entrevista como campo 
de teste. Na décima nona entrevista, ela diz: 

I 
Na vez passada, usei o tempo de maneira pouco diferente do 

que costumo às vezes, porque estava tentando me persuadir a di
zer alguma coisa para então ver se era verdade, ou se eu saberia 

[ 
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Quatro estágios do diagrama desenhado pela sra. Ett 

PRIMEIRO ESTÁGIO 

~\--À-À 
"Não há nível algum, está tudo abaixo da superfície e tudo é 

assim ". 

SEGUNDO ESTÁGIO 

"Resolvi isto e estou neste nível, mas ainda é assim (turbulento)." 

TERCEIRO ESTÁGIO 

<CE à medida que continuo subindo, para níveis mais altos. " 
"Ainda está turbulento, mas é uma sensação de fazer progres

sões com essa turbulência." 

QUARTO ESTÁGIO 

Continuam as etapas de fechamento, até que incluem toda a 

turbulência. 
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se era verdade antes de dizer ... às vezes dá para se fazer experiên
cias ... expressar sentimentos de maneira diferente para ver se fa
zem algum bem ou não, se se encaixam ou não. 

A EXPERIÊNCIA DO PROGRESSO 

Ao contrário do que se poderia supor, o progresso parece 
ser experimentado pelo cliente quase desde o início. É o fato de 
descobrir que algumas das questões discutidas, algumas das ex
periências negadas que foram aceitas, já não lhe causam dor ou 
ansiedade que o encoraja a prosseguir. A conscientização de que 
um segmento da organização da personalidade foi reconstruído, 
resultando daí novas formas de comportamento, faz crescer a con
fiança do cliente em sua própria capacidade de progredir na ex
ploração de si mesmo. 

Uma vez mais, vamos utilizar uma descrição da srta. Har 
sobre o sentimento interior de progresso. Na quarta entrevista, 
ela discute a mudança de seus sentimentos, provocada principal

JI! mente por catarse. 

É maravilhoso como consigo ficar relaxada falando de idéias 
em que eu sequer podia pensar no ano passado, coisas que precisa
vam ser ditas, postas para fora. No ano passado, achava que uma 
doença poderia ser uma saída agradável. Este ano, quando estou 
pensando e essa idéia vem à cabeça, digo, "Não, não é isso que 
eu quero." 

Ela conta também sobre o progresso em seu comportamen
to e a satisfação resultante disso. A entrevista que ela descreve 
ocorreu antes de se completar um terço da terapia, e muitos dos 
aspectos mais dolorosos ainda estavam por vir. No entanto, um 
progresso importante já pode ser observado, como ela explica no 
relato escrito após a conclusão da terapia. 
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Minha lembrança de algumas entrevistas é tão nítida, que penso 
nelas com freqüência desde a sessão final de aconselhamento. Nunca 
vou esquecer a alegria, o entusiasmo, a animação e a satisfação pes
soal máxima que senti durante a primeira parte da sétima entrevis
ta, quando cheguei após ter acabado de provar para mim mesma 
que podia enfrentar, na presença de uma outra pessoa que não o 
orientador, o sentimento que estivera dentro de mim durante anos: 
que todos achavam que eu manifestava tendências homossexuais. 
Senti que essa foi a primeira evidência de que eu podia descobrir 
quem eu era, independentemente do que as pessoas achavam que 
eu fosse ... ou melhor, independentemente do que eu achava que 
as pessoas achavam que eu fosse. Lembro de como senti nitidamente 
meu próprio prazer refletido nos olhos do orientador, para o qual 
olhava diretamente pela primeira vez nas entrevistas. E isso era al
go que eu queria muito fazer desde a primeira visita. Durante a en
trevista, pensei pela primeira vez no fim da terapia; antes disso não 
conseguia acreditar que alguém pudesse querer saír espontaneamente 
de uma situação tão segura e satisfatória. 

A sensação de progresso e conquista é sentida não apenas 
em momentos de entusiasmo e prazer, mas também quando a es
trada parece mais escura e a confusão maior. A srta. Ett, num 
estado de desespero em relação a si mesma, se expressa desta ma

neira: 

Estou caindo dentro de um túmulo. É exatamente isso, pouco 
a pouco, estou entrando num túmulo. Tudo está se fechando sobre 
mim. (Pausa.) Se ao menos pudesse derrubar as paredes. (Pausa.) 
Mesmo assim, vir aqui tem me ajudado, então talvez eu tenha que 
continuar vindo. Talvez isso me ajude a sair. Não está completo, 
o diagrama explica como me sinto. Resolvi algumas coisas. 

É evidente que, mesmo em seu sentimento de declínio, a ex
periência de progresso está dentro dela e lhe dá alento. Isso pare
ce ser característico da maioria dos clientes. Não é incomum que 
os piores estados de espírito e os mais profundos desesperos ocor
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ram pOUCO antes do final da terapia. Examinando essa questão 
mais profundamente, podemos dizer que para enfrentar as atitu
des negadas mais ameaçadoras o cliente precisa sentir um grau 
considerável de confiança, vinda do reconhecimento de que, um 
por um, os problemas foram sendo resolvidos e as experiências 
assimiladas. Ainda assim, é verdade que essas negações mais bá
sicas são profundamente perturbadoras quando ocorrem dentro 
do horário terapêutico, e que toda a confiança anterior não pode 
impedir que o cliente caia em desespero ao descobrir que boa parte 
da base de sua organização pessoal é falsa e deve ser dolorosa
mente reconstruída. De qualquer modo, o pano de fundo para 
essa sensação de desânimo é uma série de experiências de pro
gresso interior vital no sentido da reorganização, e por mais som
bria e trágica que a descoberta atual possa parecer, o quadro po
sitivo em que ela ocorre também é parte da experiência total pa
ra o cliente. 

A EXPERIÊNCIA DA CONCLUSÃO 

Como o cliente experimenta o fim da terapia? Como ocorre 
com outros aspectos da terapia, as reações do cliente à fase con
clusiva das entrevistas podem ser bastante comuns ou singulares. 
Numa entrevista que acabou sendo a antepenúltima, a srta. Ett 
descreve o sentimento de hesitação e incerteza quanto ao final 
e, ao mesmo tempo também, uma surpreendente segurança, le
vando-se em conta o recente declínio em seu estado de espírito, 
apenas alguns dias antes. No começo da entrevista, ela descreve 
uma longa conversa com o marido, que significou um ponto crí
tico na reorganização de seu comportamento. No trecho a seguir, 
retirado da décima terceira entrevista, ela resume um aspecto im
portante dessa conversa. 

e: Vou lhe dizer o que penso de vir aqui. Não acho que tenho 
que vir duas vezes por semana. Gostaria de vir uma vez por sema-
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na por enquanto e ver. .. e só falar sobre meus problemas uma vez 
por semana. E então, se tudo correr bem nesse esquema de uma 
vez por semana, então acho que vou parar. A única razão de eu 
não parar agora, embora sinta que, no momento, não preciso mais, 
é que eu só queria dar mais uma provadinha final, digamos assim. 

O: Você quer ter certeza de que realmente acabou antes de pa

rar. 
e: Ou se esta for uma daquelas semanas paradas, se for, en

tão vou ter que voltar a vir duas vezes, talvez três, espero que não. 
O: Em resumo, você acha que está chegando o momento de 

terminar. 
e: Acho que sim. Como a gente sabe? 
O: Do jeito que você está fazendo. 
e: Ah, é assim, só pela sensação de que a gente não tem mais 

que vir com a mesma freqüência? 
O: Quando você se sentir pronta para parar, a gente pára. 

e: Certo. E sem volta? 
O: Não. Se você sentir que quer voltar ... 
e: E então eu teria prioridade com você, certo? 
O: Ah, sim. A gente não fecha a porta e tranca. A gente só 

diz tchau, e se você quiser entrar em contato comigo outra vez, sinta

se livre para fazer isso. 
e: Sinto que já discuti quase todas as fases da minha dificul

dade e, ahn, acho que se poderia continuar falando e falando e fa
lando sobre isso, se não estivesse fazendo bem nenhum. O que eu 
quero dizer é, se a cura não tivesse começado, e eu acho que come
çou ... É como se eu tivesse me equilibrado, e parece que bem de 
repente, porque na semana passada, na última terça-feira quando 
estive aqui, estava num estado terrível, terrível mesmo. Pensei em 
suicídio, o que já não acontecia há quase um ano, no entanto, na 
terça-feira à noite ... talvez seja mais escuro antes do amanhecer, 
ou alguma outra dessas frases feitas. 

O: Às vezes é, (e: É?) às vezes não. É interessante ... 
e: Sim, mas eu tinha mesmo chegado no fundo, e talvez pare

ça meio superficial dizer que em três ou quatro dias voltei e me sin
to uma pessoa diferente, mas acho que talvez estivesse alcançando 
uma certa ... estrutura emocional, me preparando para uma revela
ção emocional, uma revelação subconsciente que eu não sabia, mas 
que estava vindo à tona como uma ebulição. 
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O: Chegando ao ponto em que você teria que fazer alguma coisa 
a respeito. 

C: Sim, percebi a posição, que eu tinha que pôr isso para fo
ra, e pus, na terça-feira à noite, mas não é que eu tenha sentado 
e dito: "Btm, Arnold, vamos conversar, vamos sentar e conver
sar. .. " Não foi isso. Meu sentimento de ódio por ele era tão inten
so que eu já me sentia fraca, estava mesmo tão fraca ... e disse al
guma coisa e ele me entendeu errado. E então fui eu que o entendi 
errado e disse: "Arnold, a gente não se entende mesmo, não é?" 
Então ele disse: "Bem, vamos conversar", então nós sentamos e 
conversamos. Ele tomou a iniciativa e eu comecei a falar com ele 
durante uma hora e meia, sem parar. Antes de começar, eu o odia
va e não conseguia falar, "Ah, ele não vai me entender", "A gente 
não fala a mesma língua". E para mim mesma: "Vamos nos sepa
rar. Não suporto mais ficar com você, você me irrita ... " Então, 
de repente, eu disse: "Arnold, você sabe que eu me sinto sexual
mente inferior a você", e isso resolveu tudo. O simples fato de eu 
ter conseguido dizer a ele. E acho que foi exatamente isso, a idéia 
toda de admitir, não para mim mesma, porque eu sempre soube, 
mas trazer a questão à tona para que eu pudesse admitir para ele, 
e acho que esse foi o momento decisivo. 

O: Ser capaz de admitir aquilo que você considerava como sua 
maior fraqueza. 

C: Sim. 
O: E foi como uma bola de neve. 
C: Esse sentimento de inadequação sexual, mas agora ele sa

be ... já não é mais importante. É como se eu tivesse carregado um 
segredo comigo e quisesse que alguém o compartilhasse, e Arnold 
principalmente, e agora ele sabe e eu me sinto melhor. Já não me 
sinto inadequada. 

O: O pior foi conhecido e aceito. 

Não é incomum que, decidindo terminar uma terapia, o clien
te experimente medo, uma sensação de perda e uma hesitação tem
porária para enfrentar a vida sozinho, sem o apoio subjacente 
da hora de terapia. Assim foi a experiência da srta. Har, que des
creve a situação de seu final de terapia. 
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A vigésima terceira entrevista, que decidi que seria a última, 
foi uma das mais tristes de que me recordo. Senti que precisava de 
solidariedade, conforto, reafirmação - todas as coisas que, ao lon
go do aconselhamento não-diretivo, eu passara a acreditar que fos
sem "erradas" -, e fiquei com tanta vergonha de mim mesma que 
tinha certeza de que o terapeuta devia estar sentindo o mesmo. Nessa 
entrevista, tinha esquecido completamente o progresso que fora ad
mitido na entrevista anterior. Em vez disso, havia dúvida, vergo
nha e um profundo desânimo. De todas as e.ntrevistas, foi a que 
eu menos gostaria de reviver. 

A experiência dessa entrevista foi tão deprimente, que ela não 
conseguiu encerrar a terapia nesse ponto e pediu para ter mais 
uma entrevista. Na conversa final, sua atitude reassumiu a auto
confiança básica, embora ainda houvesse algum medo presente. 
Parte do fundamento desse medo é explicado no relato que ela 
escreveu sobre seus sentimentos cerca de dez semanas depois. 

Ainda não terminei o trabalho de me integrar e reorganizar, 
mas é apenas algo confuso, e não desanimador, agora que eu per
cebo que este é um processo contínuo. Não sabia disso, durante 
as últimas seis semanas de terapia, quando tinha medo de encerrar 
as sessões porque achava que teria que ficar com aquelas últimas 
conclusões sobre mim mesma e "Como poderia saber se elas esta
vam mais corretas do que aquelas de uma outra sessão?" Deixei 
de me preocupar um pouco com isso nas últimas semanas, porque 
vi meu comportamento refletir algumas mudanças interiores. O com
portamento me faz gostar mais de mim mesma e, assim, é mais fá
cil aceitar as mudanças algumas vezes contraditórias. É excitante, 
às vezes perturbador, mas profundamente estimulante sentir-se em 
ação e sabendo aparentemente para onde se vai, embora nem sem
pre se saiba conscientemente para onde. 

A experiência de uma cliente 

Até aqui, fizemos uma tentativa de dar um caráter geral às 
observações, utilizando as reações de vários clientes para que al
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III guns pontos comuns em suas experiências pudessem ser observa
dos. Porém, talvez possamos nos aprofundar um pouco mais ten

111'li 

tando compreender de que maneira a terapia foi experimentada 
111'11 por uma única cliente. 

A cliente que forneceu o material citado abaixo era uma mu
III' 

lher entre 35 e 40 anos a quem chamaremos de srta. Cam, uma 1 

111: ' 

11,11 profissional com alguns conhecimentos de psicologia e que havia 
freqüentado um curso de psicoterapia. Na época em que veio pa

I!I:II 

ra a terapia, estava de passagem pela cidade com uma amiga e 
II! 

logo partiria para uma viagem de férias. A primeira entrevista lilill l 

'I' não havia sido marcada formalmente e, por isso, foi breve, não 
Ili'lI; 

ultrapassando 20 ou 25 minutos. Após a entrevista, ela anotou 
II!,II suas reações de uma maneira bastante completa e mostrou o re
liII 

latório para o orientador antes do segundo cantata. Ele a incen
II 1II 

tivou a continuar fazendo aquelas anotações pessoais após cada 
!llilll entrevista, com o objetivo de acrescentar material de estudo pa
" 

ra o campo da terapia. Explicou que quanto mais sincero fosse 
1'111: 

lu,,1 

II o relato, quer isso significasse comentários positivos ou negati
III! vos, mais valioso seria o registro. Não se falou mais sobre o rela

tório nas entrevistas e o orientador só o recebeu no término dos 
Ilil 

contatos terapêuticos. 
O documento é bastante claro mas, mesmo assim, o autor 

o interromperá de tempos em tempos com comentários. Os tre
chos citados constituem uma fração considerável - talvez meta
de - do manuscrito completo. Parece ser desnecessário descre
ver o conteúdo geral das entrevistas, que não foram gravadas, 
a não ser pela informação de que a terapia começou por causa 
de um problema pequeno, aprofundou-se bastante e, pelo que o 
orientador pôde notar, envolveu uma considerável reorganização 
da personalidade. Num ou dois pontos, descreve-se algum mate
rial da entrevista, para tornar compreensíveis os comentários da 
cliente. Deste ponto em diante, passamos a palavra para a srta. 
Cam. 
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ESCRITO APÓS A PRIMEIRA ENTREVISTA 

Qual era a sensação de ser uma cliente? A princípio, senti-me 
completamente desconcertada. Antes de começarmos, já sabia e acei
tara a idéia de que eu teria que fazer tudo sozinha, por isso pulei 
o estágio em que o cliente fica tentando imaginar o que está acon
tecendo ali. .. Porém, aceitar a idéia é uma coisa, colocá-la em prá
tica é outra. De certa forma, eu parecia esperar que o que você di
sesse pudesse me dar alguma pista, mas na maior parte do tempo 
isso não acontecia. Você sempre parecia ver as coisas do meu jeito. 
Tudo bem, isso é maravilhoso, mas se você me compreende tão bem 
assim, qual a necessidade das palavras? É quase um equilíbrio es
tático. Tenho a sensação de que preciso de movimento se quero che
gar a algum lugar - um movimento vital, um fluxo de comunica
ção semelhante a uma corrente elétrica, e não, penso eu, só correr 
numa única direção. Mas quero me entender com meu problema, 
então o que posso fazer? Bem, talvez se eu der uma olhada em vol
ta encontre alguma coisa que possa desequilibrar a balança - algo 
que você não compreenda, algo que você tenha uma opinião a res
peito, algo que você conheça mais e possa esclarecer, mesmo que 
seja apenas para captar um sentimento ou um significado por trás 
das minhas palavras que eu não tenha percebido conscientemente. 
Mas, por um tempo, nenhuma dessas coisas acontece, e eu me per
gunto se é possível que você veja mais do que eu penso, mais do 
que eu mesma vejo? 

Bem, observando a maneira como você reflete meu campo p~r-. 
ceptivo a partir do meu próprio campo perceptivo, vejo uma ima
gem no espelho, nada mais. Talvez se eu entrasse no seu campo 
perceptivo e olhasse para mim através dos seus olhos, veria mais 
alguma coisa. Parece que poderia ser seguro - a imagem no espe
lho é tão confiável, talvez seja seguro dar a volta por trás dela. Talvez 
seja como aquele vidro que é espelho de um lado e transparente 
do outro - e de qualquer lado você vê a mesma coisa. Agora a 
tensão já aumentou consideravelmente; vim para o aconselhamen
to porque queria me ver mais claramente do que vejo agora; e uma 
imagem no espelho não é suficiente. Em certo sentido, já estou acos
tumada com isso por causa de minhas reflexões particulares. O re
flexo que eu obtinha de mim mesma estava trêmulo e distorcido, 
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porque o espelho era uma parte separada de mim; fiz algum pro
gresso no sentido de que o espelho que você segura me reflete intei
ra - tanto o juiz quanto a acusada. Mas isso ainda não alcança 
o que eu buscava, e só aguçou meu desejo de ver a mim mesma 
como uma pessoa real, viva, de carne e osso. Há apenas um obstá
culo para isso - você pode não querer que eu entre - talvez haja 
coisas suas por aí que você não quer que eu veja. 

Então eu o encaro pela primeira vez. Nesse olhar, estou pe
dindo permissão para entrar e, de certo modo, tentando dizer que 
não vou espreitá-lo. Sequer vou pedir' para olhar o meu retrato que 
está pendurado na sua parede, se você me fizer o favor de me dei
xar entrar e olhar para mim mesma através de sua janela. Sua res
posta a isso são as boas-vindas mais completamente amistosas, de 
uma naturalidade desarmante. Se tivesse sido efusivo, ficaria tão 
embaraçada e/ou ocupada em responder à sua receptividade que 
teria me sentido acanhada demais, ou com receio demais de te ofen
der, para lembrar de dar uma espiada atenta pela sua janela. Por 
outro lado, se você tivesse imposto condições às suas boas-vindas 
- algo como, "Tudo bem, entre e dê uma olhada pela janela, mas 
tome o cuidado de não olhar para mais nada", teria ficado com 
medo de entrar, certa de que sua casa deve estar cheia de coisas 
estranhas e perigosas. Mas mesmo da maneira como aconteceu, fi
quei acanhada demais para dar mais do que uma rápida olhada pe
la janela; embora não saiba o que vi, tenho uma forte impressão 
de que esse foi o primeiro movimento positivo na entrevista, e es
sencialmente importante. Não, lembro-me de algo que vi: vi uma 
pessoa separada de mim - uma pessoa que a gente vê e aceita co
mo sendo outra que não a gente mesma, com uma organização pró
pria e uma lei de desenvolvimento peculiar a essa organização. De 
características específicas, porém, não vi nada. 

Vários elementos desse relato parecem típicos de muitos clien
tes. A descoberta de que sentir-se responsável pelo self é muito 
diferente de saber que isso vai acontecer é um deles. O aturdi
mento e a frustração com o "diálogo unilateral" é outro. O fato 
de que isso leva à apresentação de mais material retirado do "ar
mário" é um outro ainda. O sentimento de que a simples ima
gem no espelho do orientador não é suficiente para o movimento 
terapêutico merece uma consideração cuidadosa. A descrição fas-
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cinante da descoberta de que o orientador vê o cliente como uma 
pessoa separada pode ser uma experiência singular ou mais ge
ral. Com o conhecimento que temos atualmente, é impossível di
zer. Continuemos com o relato da srta. Cam. 

Com isso, fiquei com mais esperanças, e portanto mais ansio
sa para chegar à raiz do problema. Então, você me refletiu de um 
jeito que fez acender uma luz - é estranho que eu não consiga lem
brar as palavras exatas l . Se me lembro bem, houve outras respos
tas que disseram mais ou menos a mesma coisa: é como se uma 
carga tivesse se acumulado gradualmente em minhas fúteis tentati
vas de estabelecer um fluxo emocional e, por fim, adquirisse força 
suficiente para saltar o abismo. 

Nesse ponto aconteceu uma outra coisa interessante. De algu
ma forma, você refletiu não só meu sentimento de ter atingido al
go significativo, mas também meu prazer com o fato: meu prazer, 
e não o seu prazer de ter, afinal, conseguido fazer alguma coisa 
com este caso. Acho que, se tivesse reconhecido algum elemento 
de auto congratulação na sua resposta, isso teria me segurado con
sideravelmente. Por outro lado, se você não tivesse conseguido re
fletir nada desse prazer, algo muito vital teria ficado faltando. 

Pouco depois disso, a entrevista terminou, sem que eu tivesse 
progredido nada em direção à solução do meu problema, pelo que 
eu podia ver na ocasião. Mas saí com uma forte sensação de que 
isso não seria resolvido no nível do problema. Mesmo que eu che
gasse a uma explicação adequada do motivo por que eu assumo es
se comportamento específico, a explicação em si não teria valor te
rapêutico. Eu teria que fazer alguma coisa antes de utilizar qual
quer explicação e, então, a explicação não importaria mesmo. 

Observe, no segundo parágrafo acima, que os sentimentos 
pessoais dela começam a se tornar centrais à experiência como 
um todo, e isso já parece tão certo que a intrusão de qualquer 

1. A resposta mencionada como tendo acendido uma luz foi, do ponto de 
vista do orientador, apenas um bom reflexo da atitude que ela acabara de expres
sar. Algo na maneira como a atitude foi verbalizada, ou talvez a mera objetiva
ção do sentimento, atingiu-a com força. Ela respondeu mais ou menos assim: 
"Humm, isso tocou num ponto importante. Vou ter que pensar a respeito. Acho 
que isso leva a algum lugar". 

j 
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atitude ou sentimento pertencentes ao orientador poderia estra

II' gar a relação. Ela faz mais comentários sobre uma reação adi
II cional a essa primeira entrevista. 

,I 
[Descobri que] encontrei as mais extraordinárias dificuldades gra;III! 

maticais para me expressar. Estava insatisfeita com a expressão, 
II!II sabia que não conseguiria expressar o que queria dizer, mas foi o 
IU,I 

melhor que pude fazer naquela hora. O fato de ter sido o melhor 
illll l que pude fazer naquela hora indica provavelmente que era tudo o ' 
III 	 que eu podia encarar naquela hora. Mas se alguém tivesse me apreI 

sentado abruptamente o significado por trás da minha expressão, 
teria ficado muito irritada. O que ele pensa que eu sou? Acha que 
sou tão idiota que não consigo ver isso? Ele simplesmente não me 
compreende, esse é o fato, e vou mostrar a ele como ele é idiota. 
Ou talvez isso não adiante nada e seja melhor eu entregar os pon
tos. A sua resposta, por outro lado, provocou uma reação do tipo: 
"Claro, até aí está certo, mas há muitas outras coisas aqui dentro 
que ainda não lhe contei e gostaria de contar." 

II
1'1

II 

I 

I Este parece ser um relato excelente do fato de que o reflexo 

das atitudes do cliente por parte do orientador não representa uma 
If 
I, 	 ameaça para o cliente; além disso, ao objetivar a essência do que 

foi expresso, o orientador tende também a chamar a atenção do 

cliente para as muitas coisas que não foram ditas. 

Essa experiência teve algumas conseqüências interessantes. Em 
primeiro lugar, um problema real acabara de surgir. Na tarde an
terior, havia recebido uma oferta de trabalho da Universidade X; 
precisava decidir em 24 horas e me sentia totalmente inadequada 
para a função. Era uma oferta muito atraente, e o cargo me inte
ressava em todos os sentidos. Mas havia aquele meu outro plano 
- um trabalho pioneiro, precário, com muito menos satisfações 
pessoais evidentes, algo que outras pessoas verão como insignifi
cante até que dê certo, se é que um dia dará. Tive uma noite terrí
vel e agitada e saí para a entrevista cansada e ainda indecisa. Do 
ponto de vista da satisfação pessoal imediata e do "sucesso", a pro
posta da Universidade era ideal. Mas não é tão fácil assim, porque 
o conforto não é o único critério - há ainda o pequeno problema 
do crescimento pessoal e da produção de bons frutos sociais. Bem, 

.. 
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acho que não foi por acidente que, depois de nossa entrevista, de 
repente percebi que não tinha que me preocupar com o padrão de 
sucesso socialmente aceito - é um padrão que tem muito pouco 
significado para mim. Mas havia ainda a questão de se eu poderia 
ou não "crescer" da mesma forma num trabalho ou no outro. Mas 
como decidir isso? A resposta ainda está no futuro e bem longe do 
meu alcance. Fiquei desesperada. Então pensei, ora, por que tenho 
que decidir entre um trabalho ou outro? Por que não decidir ape
nas aceitar ou não este emprego? Então ficou claro que a única ob
jeção ao emprego era que, se eu o aceitasse, não teria as férias de 
que preciso tanto e teria que começar sentindo-me cansada, pega 
às pressas e despreparada. Mas não se recusa bons empregos ape
nas porque se quer tirar férias. E por que não? Porque é preciso 
trabalhar para comer. Mas eu não tenho que trabalhar para comer, 
o que isso tem a ver comigo? Bem, as pessoas que precisam usaram 
tanto isso contra mim que sinto como se tivesse que agir como se 
fosse uma delas. O fato é que veio a manhã e eu recusei a oferta. 
Depois disso, pude considerar o fato de que existe uma boa chance 
de que a oferta se repita no ano que vem, e de que há dois outros 
excelentes empregos reservados para mim caso o trabalho que es
tou planejando não dê certo. Portanto, não há nenhum fundamento 
real para essa sensação de pressão e urgência. Percebi, além disso, 
que o sentimento de ter que escolher entre dois trabalhos surgiu tam
bém da idéia de que eu precisava agir como se tivesse que trabalhar 
para comer. Agora tenho a sensação muito agradável de que mui
tas decisões, não apenas nesta área, vão ser bem mais fáceis para 
mim, e que vários outros problemas e confusões psicológicos serão 
resolvidos numa síntese mais ampla. Esta é uma terapia penetrante 
- algo que entra na corrente sangüínea, não um curativo local. 

É interessante que a questão de decidir entre os dois traba

lhos não tenha surgido na primeira entrevista, talvez porque a 

cliente não se sentisse suficientemente segura para discutir assuntos 

importantes, talvez por causa da brevidade da entrevista. 
Trata-se de uma boa descrição de como a terapia funciona 

como agente liberador no intervalo entre as entrevistas. O cliente 
acha mais seguro olhar para a experiência como ela é, e percebe 

que isso é muito satisfatório. É esse tipo de ocorrência que tam
bém parece trazer para o cliente uma convicção interior, freqüen



• 

A RELAÇÃO TERAPÊUTICA 

113 

I 

entrevista poderá produzir. Do ponto de vista do orientador, a 

entrevista que provocou esse desespero apresentou um progresso 

claramente discernível. A cliente começou a tocar nos problemas 

que sentia mais profundamente e a considerar suas atitudes em 

relação a si mesma. O fato de que isso ocasionaria uma sensação 

tão catastrófica de abatimento não era, de forma alguma, espe

rado pelo orientador, e nem ele teria percebido isso a julgar pela 


atitude dela na entrevista seguinte. 
; É certo que nem todos os clientes têm essa sensação de uma 

organização desabando em pedaços e uma outra tendo necessa
riamente que ser construída para ocupar-lhe o lugar. O fato de 
que puxar "um tijolo" possa provocar o desabamento é, sem dú
vida, significativo de que o selj havia sido organizado sobre ba
ses não-realistas. Trataremos mais a fundo dessa questão quan
do discutirmos uma teoria da personalidade que seja condizente 

com os fatos terapêuticos. 

A srta. Cam prossegue a discussão de seus sentimentos com 


uma analogia complicada de uma piscina, profundamente agita

da. Ela conclui: 

O fato de o terapeuta ter fé suficiente para aceitar as experiên
cias "perigosas" do cliente com calma e coragem - como é de
monstrado por sua habilidade de formulá-las em outras palavras 
_ possibilita ao cliente uma fé maior no resultado, necessária para 
amparar uma reorganização drástica? 

Parece que encontramos aqui uma base para a idéia expres
sa num capítulo anterior, de que o cliente se sente capaz de assu
mir novas atitudes em relação a si mesmo principalmente porque 
percebe o terapeuta assumindo essas atitudes. Trata-se de mera 

imitação? Não parece. 
"Sessenta horas depois" é o título que a srta. Cam dá à se

ção seguinte de suas reações: 

Levei quatro horas para escrever esta página e meia - quatro 
horas de imersão - não, não é imersão, é mais como uma expan
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temente não verbalizada, de que algo está acontecendo em sua 
organização e funcionamento psicológicos, e isso faz a dor valer 
a pena. 

Uma outra conseqüência de nossa entrevista foi uma terrível 
angústia psíquica - algo que se tornou familiar para mim no con
fessionário. Isso sempre precede um verdadeiro passo à frente e não 
pode ser ignorado ... e há também os sonhos. Primeiro aquele hor
rível, em que parte da dinâmica do meu "problema" se manifes
tou, mas que, felizmente, continha a certeza de que a velha moti
vação está sumindo. Depois aquele mais agradável, que parece di
zer que uma motivação nova, livre, vital está com a velha sob 
controle. 

ESCRITO, APÓS A SEGUNDA ENTREVISTA 

o material é intitulado, sugestivamente, "Três horas de pós
operatório" . 

Estou tão desanimada e desestimulada que mal consigo me co
locar para escrever isto. Para que serve tudo isto? Um mar, uma 
maré cheia de emoções caóticas sobe bem do fundo de mim e ameaça 
me sufocar. Ou seriam mesmo emoções? Seriam, em vez disso, mi
lhares de sensações conflitantes? Todas as sensações que surgem 
de todos os aconteciI!lentos isolados de minha vida, tanto externos 
quanto internos, e que em circunstâncias normais estão organiza
dos em padrões de emoções e pensamentos? Pode acontecer que, 
quando a gente tira um tijolo, toda a estrutura desabe numa pilha 
informe de tijolos e tenha que ser reconstruída com uma nova for
ma? É possível, neste ponto, escolher o estilo de arquitetura, me
lhor ou pior, como a gente preferir? 

Uma das coisas importantes que o terapeuta deve aprender 
a reconhecer é que será difícil, geralmente impossível, e certamente 
de pouca utilidade para a terapia, tentar prever o efeito que uma 
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são, como se grilhões fossem afrouxados e um esboço homogêneo 
ficasse cada vez maior, até o ponto de ver que aquilo que parecia 
linhas contínuas era, na verdade, composto de fileiras de pontos 
separados, e à medida que o desenho se expande os pontos ficam 
cada vez mais distantes, até que, por fim, a conexão torna-se tão 
tênue que se parte, e a estrutura desaba num amontoado descone
xo de partes não relacionadas entre si. De alguma forma, há uma 
profunda sensação de alívio em simplesmente soltar tudo, em rela
xar o esforço de manter essa multiplicidade opressiva de pedaços 
com alguma aparência de ordem e unidade. É terrivelmente dolo
roso, essa total confusão, esse número literalmente atordoante e 
desorientador de impressões - é inútil, é humanamente impossí
vel buscar algum sentido ou ordem nesse caos: como seria maravi
lhoso abandonar o último fio de resguardo, minha percepção des
sa confusão como confusão - perder-me nela, tornar-me apenas 
mais um pequeno pedaço dela, integrar-me nela, mergulhar cada 
vez mais na paz e no esquecimento gratificantes do não-saber. Mes
mo assim, é estranho pensar em encontrar paz rendendo-me ao que 
parece caos e desordem. É estranho que, ao imaginar esse esqueci
mento, tenho uma consciência de paz e ordem, de mover-me com 
facilidade e sem esforço em meio a essa confusão de coisas que pa
rece tão caótica e ameaçadora quando vista de fora. Há uma pro
funda alegria e felicidade aqui, uma verddeira sensação de perten
cer, um funcionamento sem falhas, onde sou um brilho estável, ativo 
mas imutável embora imersa num meio ativo e mutante - um meio 
composto de uma infinita variedade de coisas, todas harmoniosa
mente mescladas. Elas têm individualidade e forma, mas não são 
rígidas; são cheias de luz e cor, mas não transparentes; substan
ciais, porém não sólidas. O padrão se move, modifica-se e é cheio 
de vida. Não é como um caleidoscópio, não é cheio de pedaços que 
se juntam em padrões geométricos rígidos, nem se altera com abrup
tos colapsos e re-formações. Não há nada daquela rigidez sem vida 
- em vez disso, todas as partes são vivas, fluindo suavemente pa
ra relações novas, dinâmicas, harmoniosas. Não, entendi errado. 
O padrão não se altera. É que os pedaços são todos tão vivos, a 
relação é tão vital que não posso associá-Ia com o fixo e o estático 
e, portanto, pensei que estivesse em mutação. Sou eu quem estou 
me movendo, fluindo para dentro e em torno dessa infinita varie
dade, olhando para ela a partir de novos ângulos, descobrindo ca
da vez mais a respeito dela. Não é o padrão que muda, é o ponto 
de vista do qual eu o vejo. "Eu" sou separada desse ambiente, no 
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entanto eu o incluo: é minha experiência, é meu, é parte de mim, 
mas não é "eu". Sou separada dele, mas estou intimamente rela
cionada com ele, numa relação de entendimento e amor. Estou aber
ta para ele, envolvendo-o, embora ele pareça me envolver. Seja o 
que for, eu o amo, e ele é muito mais plenamente consciente do 
que o tipo de auto-observação onde você fica fora de si mesmo e 
se classifica. Já me ative a isso tanto quanto posso - mais um pouco 
e acabarei por distorcê-lo. 

Este é um material que comporta leitura e releitura. A expe
riência da qual a srta. Cam obtém um breve vislumbre é, talvez, 
a experiência do verdadeiro ajustamento interior, no qual o selj 
não luta para distorcer a experiência, mas aceita-a, move-se com 
a experiência básica em vez de contra ela e, abandonando o "con
trole", ganha controle. De certa forma, é surpreendente que a 
experiência aqui descrita siga-se a uma segunda entrevista. A srta. 
Cam certamente não atingiu o estado que descreve, mas teve um 
insight momentâneo de qual pode ser a meta. 

Os termos teóricos em que, posteriormente, tentaremos des
crever essa experiência são de que o conceito organizado do self 
e do selj-em-relação são congruentes com as experiências senso
riais e viscerais do organismo. Parece que o texto vívido da srta. 
Cam é uma tentativa de descrever o significado dessa frase tão 
fria e técnica. Quando o selj "possui" a experiência, assimila-a, 
mas não tem necessidade de negá-la ou distorcê-la, existe natu
ralmente uma sensação de liberdade e de unidade ligada à expe
riência. Não há mais necessidade de defesa, e a srta. Cam deixa 
isso claro em sua declaração seguinte. 

Parece que toda a energia despendida para sustentar o padrão 
arbitrário era desnecessária - um desperdício. Achamos que nós 
mesmos temos que fazer o padrão; mas há tantos pedaços e é tão 
difícil ver onde eles se encaixam. Às vezes nós os colocamos no lu
gar errado e, quanto mais peças mal encaixadas, mais esforço é ne
cessário para mantê-las no lugar, até que, por fim, estamos tão can
sados que até mesmo a terrível confusão é melhor do que ficar se
gurando por mais tempo. Então descobrimos que, se as deixamos 
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em paz, as peças em desordem encaixam-se naturalmente em seus 
próprios lugares, e uma estrutura viva emerge sem qualquer esfor
ço de nossa parte. Nosso trabalho é apenas descobrir isso e, nesse 
meio-tempo, encontrar a nós mesmos e nosso próprio lugar. Pare
ce que a vida toda é bastante não-diretiva, não é? Devemos deixar 
inclusive que nossa própria experiência nos revele seu significado: 
no minuto em que nós dizemos a ela o que significa, recebemos o 
mesmo antagonismo que receberíamos de um cliente, e entramos 
em guerra conosco mesmos. 

"Devemos deixar que nossa própria experiência nos revele 
seu próprio significado" - quando essa frase for profundamen
te compreendida, na avaliação deste autor, saberemos muito do 
que desejamos saber em relação à psicoterapia. Qual é a alterna

! tiva habitual? Tentar distorcer muitos itens de experiência para 
que eles se encaixem nos conceitos que já formamos. Amo meu 

J filho - portanto, este repentino sentimento de aborrecimento e 
desafeto é uma aberração momentânea, ou surge porque eu es
tou cansada. Odeio meus pais - portanto, este sentimento de caI 
rinho e afeto é algo que não ouso admitir. Não tenho desejos se

I11I 
xuais perversos - conseqüentemente, esta sensação crescente em 
relação a um objeto sexual proibido jamais foi experimentada. 
Não tenho medo de nada - portanto esta ansiedade paralisante, 
este pavor de algo desconhecido e sem forma, este batimento ace

III 
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lerado do meu coração é um acidente, não significa nada, logo 
será esquecido. Não fiz nada errado - portanto as acusações que 
surgem em minha mente devem ter vindo de outros, não de mim. 
É assim que tentamos distorcer as sensações de visão, de audi
ção, de tensão muscular, de batimento cardíaco, de constrição 
gástrica para que se encaixem nas formulações parcialmente ver
dadeiras e parcialmente falsas que já construímos em nossas cons
ciências. Se pudéssemos deixar a experiência nos contar seu pró
prio significado - se pudéssemos reconhecer ódio como ódio, 
amor como amor, medo como medo - e assimilar esses signifi
cados básicos em nossa própria estrutura de self, então não exis
tiria ii tensão interior tão comum em todos nós. É isto que a srta. 
Cam parece estar sugerindo'. 
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o parágrafo seguinte da srta. Cam talvez responda parcial
mente à pergunta de alguns, de se a liberação desse controle arti
ficial e tenso não poderia produzir uma desorganização completa. 

Quando terminei a primeira parte deste texto, estava num pés
simo estado. Tinha vontade de largar tudo e apenas unir-me à mi
nha desolação. Só parei de escrever porque tinha um compromisso 
e precisava me recompor. A princípio, foi difícil. Estava exausta 
e sem energia. Mas; gradualmente, à medida que me concentrava 
nas coisas que precisavam ser feitas, uma espécie de organização 
de emergência desenvolveu-se e a confusão cedeu. E foi algo bas
tante eficaz, pois permitiu que eu enfrentasse de forma tranqüila 
e animada dois dias muito agitados, embora no fundo de minha 
mente persistisse o pensamento de que eu deveria voltar para isto 
o mais depressa possível. Agora, pensando no que aconteceu, acho 
que deve ter sido algo mais do que uma organização de emergên
cia. Há um novo elemento aí, algo relativamente estável, porque 
manteve-se durante todo o tempo e ainda persiste, sem nenhum es
forço. Mas é novo para mim, e sutilmente diferente. Qualquer que 
seja o significado desse nonsense meio místico que estive escreven
do, ele descreve de fato uma experiência real, representa uma ver
dadeira liberação de alguma tensão desconhecida. Mas acho essa 
representação exagerada - uma visão de perfeição mais do que um 
estado psicológico permanente. Mesmo assim, tive o sentimento de 
descrever um fato, portanto talvez seja mais próximo da verdade 
dizer que uma reorganização da personalidade pode, por um mo
mento, ser bastante perfeita; mas como estou muito habituada a 
dirigir minha experiência, e como cada segundo acrescenta novos 
dados de experiência, esse padrão ou organização perfeitos muito 
provavelmente logo serão distorcidos. Já percebo, embora apenas 
por um vago contraste, uma desordem e um incómodo sutis, uma 
premonição do retorno à confusão e dor. Talvez na terapia, e na 
vida, o processo consista em atravessar repetidamente a confusão 
em direção a uma perfeição momentânea de organização; esses mo
mentos acontecendo com freqüência cada vez maior e durante mais 
tempo a cada vez, até que, por fim, essa tranqüila receptividade 
seja firmemente estabelecida - pelo menos o suficiente para os pro
pósitos comuns! Cada novo fato aterrorizante e desorganizador le
va não à destruição, mas a um novo bem-estar e contentamento 
de vida, e assim a confiança cresce; e os períodos de desorganiza
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ção diminuem, porque se aceita a experiência como ela vem, como 
ela é, sem a necessidade de deformá-la a um padrão defensivo ar
bitrário; uma vez que se percebe isso claramente, deixa-se que os 

1,1 dados encontrem seu próprio lugar natural e demora-se mais para 

' acumular material estranho e aflitivo e enfiar coisas em lugares a 

I
11 

que elas não pertencem, desestabilizando o padrão de funcionamen
to fluido e criando tensão e fricção. 

"li 
o ponto surpreendente desses parágrafos é que foram escri'1 

Illi 
1\' tos após a segunda entrevista e, no entanto, parecem descrever 

o próprio sentido interior do que se pode alcançar com a terapia. 

Este autor conheceu outros clientes que também parecem ter ex

perimentado a essência da terapia em uma, duas ou três entrevis


,III tas, embora a reorganização total ainda estivesse longe de ser atin

gida. Se esse insight for mesmo comum, isso ajuda a explicar por 


,I! 
que o cliente continua voltando apesar do sofrimento que está 

causando a si mesmo. 

:11" 

Não sei bem como essa reorganização aconteceu. Houve, po
rém, uma seqüência de eventos que pode conter uma pista. Primei,ri 

'I, ro, a total confusão e desorganização. Depois, a necessidade de cum
'iii 

prir meus compromissos. Quando essa necessidade surgiu, simples
mente deixei a confusão onde ela estava. Era demais para mim, era 
inútil pensar em fazer alguma coisa para restaurar a ordem. En
tão, simplesmente deixei-a de lado e concentrei minha atenção no 
que tinha que ser feito. E parece que, quando virei as costas para 
a confusão, ela simplesmente se organizou sozinha, e muito me
lhor do que eu poderia ter conseguido deliberadamente. Na verda
de, é como se eu devesse ser agradecida pela necessidade que exigiu 
minha atenção. Caso contrário, provavelmente teria tentado à for
ça dar uma forma qualquer àquela bagunça, o que sem dúvida te
ria sido um trabalho malfeito. A maioria das pessoas em terapia 
precisam cuidar de sua rotina de vida quando saem da sessão tera· 
pêutica. E talvez essa mudança no foco de atenção seja uma parte 
vital do processo terapêutico. E gostamos tanto de pensar que to
das as coisas importantes acontecem debaixo de nossos olhos 
atentos! 

Aqui nos vem à lembrança a afirmação de Angyal de que 
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o self consciente com freqüência "tende a assumir o governo da 
personalidade total, uma tarefa para a qual não é qualificado". 
(9, p. 118). Parece pelo menos que a organização da personali
dade, como uma boa tacada de golfe, nem sempre é melhor con
seguida pela concentração consciente. 

Nos últimos dias, minha mente tem retornado repetidas vezes 
à nossa entrevista, e pensamentos e insights estranhos têm passado 
por minha consciência. Algumas vezes, foram bastante claros e per
maneceram assim tempo suficiente para que eu pensasse e refletis
se sobre eles. Mas então, de repente, sumiram, e já nem consigo 
lembrar o que eram. Permanecem por mais tempo durante o ba
nho, e me pergunto se seria porque estou longe do lápis e papel 
e, assim, não correm o risco de serem pegos e concretizados. Sei 
que desaparecem como mágica quando penso em escrevê-los. Há 
um insight que vive aparecendo, mas juro que não consigo pensar 
no que pode ser - só sei que é algo que sempre tenho a intenção 
de comentar em' nossa próxima entrevista. 

Dentro e fora das entrevistas, muitos clientes têm experiên
cias semelhantes a essa. A prova da eficácia de nossa organiza
ção fisiológica e psicológica total, se alguma prova for necessá
ria, reside na eficiência com que nos protegemos de ter que reco
nhecer atitudes ou experiências que foram negadas à consciência 
por serem ameaçadoras ao self. Uma cliente, cuja vida fora cons
truída com base na negação de uma grande parte de sua expe
riência real, demonstrou de forma surpreendente a luta psíquica 
que pode existir. Ela reconhecia dentro de si mesma uma faceta 
significativa de experiência que ainda não havia encarado. Co
meçou a expressá-la na entrevista. No meio da frase, esquecia 
completamente o que estava prestes a dizer. Permanecia senta
da, lutando consigo mesma, até que o material aparecesse de no
vo na consciência; ou então, se necessário, começava a falar de 
algum tópico relacionado até conseguir capturar e, resolutamen
te, enfrentar e assimilar a experiência que ela nitidamente queria 
aceitar e, ao mesmo tempo, desejava negar. 2 

2. Comparar também a experiência da srta. Har, citada anteriormente, p. 
95, que adormeceu em vez de escutar a gravação de sua própria voz expressando 
afeto pelo pai. 
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A srta. Cam prossegue o relato de sua experiência da segun
da entrevista. 

Tendo começado pelo fim e caminhado para o meio, finalmente 
cheguei ao início - à entrevista propriamente dita. 

Fui para a entrevista num péssimo estado de ansiedade; em par
te medo, em parte esperança, em parte constrangimento. Medo de 
que nada acontecesse, de que eu nunca encontrasse a saída para 
aquele mundo maravilhoso de liberdade que vislumbrara por um 
breve momento em nossa entrevista anterior; esperança de encon
trar essa saída, ou melhor, de que você a encontrasse para mim, 
de que você tivesse a chave que abriria as portas da prisão. O cons
trangimento era porque eu gostaria que você pensasse bem de mim, 
e aqui estou eu exibindo toda a minha insensatez e inadequação, 
sem nenhuma oportunidade de demonstrar minha competência e 
controle (Ah-ah!). 

... Depois que o nervosismo inicial cedeu, fiquei procurando 
uma repetição daquela experiência da primeira entrevista - a sen
sação de algo de repente ter dado um estalo, de haver uma verda
deira unidade de percepção ... Então, levantei todo tipo de histó
rias pessoais, esperando desencadear essa resposta. E é engraçado, 

, não é? Pelo que me recordo, foi na maior parte muito histórico 
e objetivo, com bem pouca reação emocional. Mas tive fortes rea.~ ções emocionais, estava perfeitamente consciente delas, lembro-me 
delas, mas sempre encarei-as como acidentes, apenas algo com que 
eu tinha que lidar entre outras coisas - e quando falo de fatos pas

I, 	 sados, o modo como me sinto em relação a eles parece irrelevante 
em comparação com os fatos propriamente ditos. Acho que não 
gosto de não sentir nada quanto a esses sentimentos. É quase como 
se alguma porção de minha própria experiência fosse inacessível a 
mim. É uma espécie de roubo, faz com que eu me sinta menos do 
que sou, amputada. 

Bem, de qualquer forma, quando comentei essas coisas na en
trevista, nada aconteceu - pelo menos, não o que eu esperava que 
acontecesse. Claro, você apreendeu o sentido do que eu disse, a ima
gem no espelho foi tão verdadeira quanto antes, mas havia perdi
do seu ar de novidade, foi algo sem graça e insípido em compara
ção com a visão através de suas janelas. Com o passar do tempo, 
fui ficando terrivelmente desanimada, desapontada e ligeiramente 
desesperada. Queria tanto uma repetição daquela experiência e, co-
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mo não aconteceu, a ênfase pareceu mudar de um desejo de libera
ção para um desejo de apenas entrar em contato com você, qual
quer tipo de contato. Olhava para você de vez em quando, espe
rando que o que não havia acontecido com palavras pudesse realizar
se num olhar e, não conseguindo isso, apenas olhava para você na 
esperança de uma reafirmação. Talvez você me olhasse como se gos
tasse de mim, ou concordasse comigo, ou qualquer coisa assim. Mas 
isso também não aconteceu, embora você ainda parecesse perfeita
mente calmo e amistoso, e aberto, com uma disposição tranqüila. 
Disposição para quê? Para aceitar tudo o que eu dissesse? Para ob
servar tudo aquilo sem demarcar limites, mas sem ficar preso em 
nós emocionais? Se você pode olhar para todas essas terríveis pos
sibilidades da vida com uma expressão tão límpida, será que eu tam
bém posso? Não é que minhas experiências fossem tão remotas pa
ra você que não pude~sem mesmo afetá-lo. Não podem ser tão re
motas assim, pois você parece compreendê-las muito bem. E você 
também é humano - isso aconteceu comigo, poderia acontecer com 
qualquer pessoa, inclusive com você. Acho que nós todos temos 
consciência disso, e essa é a razão por que com tanta freqüência 
nos recusamos a aceitar as experiências de outras pessoas, porque 
quando o fazemos, ficamos frente a frente com a possibilidade de 
que aquilo possa acontecer conosco. Mas, pela sua compreensão 
e aceitação, você parece aceitar a possibilidade de que poderia acon
tecer com você também, e mesmo assim enfrenta essa perspectiva 
com uma calma imperturbável. Isto acena com possibilidades inte
ressantes para mim mas, no momento, estou terrivelmente desa
pontada e quero conforto imediato. Gostaria de tocá-lo, de colo
car minha cabeça em seu ombro e chorar. Talvez você me abraças
se, batesse carinhosamente em minhas costas e dissesse, "Calma, 
está tudo bem, não chore"; e eu me sentiria mais tranqüila e alivia
da, e poderia parar de lutar com todas essas coisas. Seria tão con
fortável mas, ao mesmo tempo, tenho a sensação de que poderia 
estragar alguma coisa. Tornaria a vida fácil e agradável, mas eu 
perderia algo - que não sei o que é - tão precioso, tanto do me
lhor de mim, que seria para sempre perseguida por um incômodo 
sentimento de perda e fracasso. Seu eu ainda não soubesse, se não 
tivesse aceitado pelo menos parcialmente o fato de que você não 
vai proporcionar esse conforto, poderia lutar por isso, ou traba
lhar para consegui-lo, em vez de tentar obter solução para proble
mas que parecem ser irremediáveis. E se eu não fosse capaz de per
ceber seus truques (! !), me apoiaria então na sua silenciosa ad



I 

II 
I 

I 


II 


II 'I 

I' 

I 


I 

I~ 


II 

I''''II' 

I 
I, 
I 

TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

122 

missão de algo melhor. Ou não - isto está correto num certo sen
tido, mas me enganei em algumas coisas. Aquela experiência de li
berdade que eu quero tanto repetir não foi alcançada com agra
dos, reais ou simbólicos, e nem as experiências passadas de expres
sões habituais de simpatia deram origem a ela. Atitudes de simpa
tia podem ter sido reconfortantes e possibilitaram que eu voltasse 
à ação com renovado vigor, mas nunca proporcionaram uma aju
da di reta na resolução de meus problemas. Por um momento, cria
ram a ilusão de que o ambiente, as outras pessoas iriam mudar e 
que, assim, não precisaria fazer nada. Mas essa ilusão desaparece 
rapidamente quando volto à ação. A longo prazo, as atitudes de 
simpatia simplesmente não funcionaram e sou forçada a concluir 
que tenho que fazer algo para que a ação não seja tão difícil. 

Quando procuro você, há duas coisas em minha mente: (1) es
pero poder agir livremente, mas nunca tive muita experiência nesse 
sentido, por isso não tenho muita certeza de que vou conseguir. (2) 
a atitude simpática de outras pessoas me trouxe algum alívio no 
passado, tenho certeza disso, portanto, se tudo sair errado, posso 
voltar a isso. Ainda tenho alguma esperança de que você fará algu
ma coisa para tornar a ação fácil para mim, e isso me inclina ainda 
mais à passividade. Uma vez que esse problema não está se resol
vendo facilmente, minha dúvida em relação à minha própria habi
lidade está muito evidente e, se você resolvesse me oferecer simpa
tia neste ponto, iria confirmar minhas piores suspeitas ... 

Mas você não confirma minhas dúvidas; você apóia minha es
perança. Não estou agradecida por isso, não é como sinos tocan
do, mas, de uma maneira um tanto vaga, isso me capacita a pros
seguir por mim mesma. Mas ainda penso na interessante possibili
dade de ter mais contato pessoal com você - ainda não estou mui
to segura em relação a mim mesma, e esse é meu trunfo. Conheço 
o suficiente sobre terapia para saber até onde poderei chegar com 
isso, mas mesmo assim não consigo tirar a idéia da cabeça. É bom 
sentir a liberdade de me expressar, é interessante descobrir que há 
mais para expressar do que eu imaginava, e há uma vaga satisfa
ção em perseverar no caminho diante de obstáculos; esta ainda pa
rece ser uma atmosfera segura para se fazer essas coisas, mas se 
você fraquejar ou retirar essa atmosfera, vou me agarrar à outra 
possibilidade. Se necessário, isso pode servir ao duplo propósito 
de defender minha fraqueza e destruir sua aparente independência. 

Dois pontos pedem comentário nesse trecho. Aqui aparece 
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um exemplo das atitudes que, em outras terapias, poderiam ser 
o início de uma transferência positiva. (Ver o Capítulo 5 para uma 
discussão mais detalhada desse ponto.) Mas aqui a cliente pelo 
menos reconhece que a possibilidade de uma relação de transfe
rência é, nitidamente, uma segunda opção. Outros clientes expe
rimentam a relação de uma forma um tanto diferente, como fi
cará evidente no próximo capítulo (pp. 193-198). 

O outro ponto é a maneira como ela parece confirmar, em 
certa medida, a teoria do papel do terapeuta apresentada ante
riormente. Ver uma outra pessoa, o terapeuta, aceitando a expe
riência em vez de rejeitá-la, particularmente quando existe a sen
sação de que poderia ter acontecido com ele, faz com que o cliente 
aceite mais facilmente sua própria experiência. 

ESCRITO APÓS A TERCEIRA ENTREVISTA 

Quando cheguei para nossa entrevista de hoje, não estava ner
vosa como na ocasião anterior. Havia uma certa agitação interior, 
mas não aquela ansiedade. Já não estou mais tão assustada ou preo
cupada com sua opinião. Ela não esteve mesmo em evidência e, nes
sas circunstâncias, resolver o mistério de meu próprio comporta
mento aparece como uma ocupação cada vez mais interessante e 
desafiadora. Pelo menos, consegui preencher o tempo de alguma 
maneira, não é? Se nâo posso me ocupar lidando com as suas opi
niões sobre o meu problema, a única coisa a fazer é cavar um pou
co para ver se consigo descobrir qual é o meu problema. Porque 
agora percebo que não sei o que é. 

A sensação de nervosismo logo antes de uma entrevista é um 
fenômeno interessante, comum a muitos dos clientes, se não à 
maior parte deles. É de se notar que surja numa atmosfera expe
rimentada como não ameaçadora. A resposta, claro, recai no fa
to de que, embora o orientador e a situação não sejam ameaça
dores, as experiências com as quais o cliente está tentando lidar 
são muito ameaçadoras. 

Um aspecto da terapia que não está suficientemente claro pa
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ra muitos iniciantes é que os "problemas" trazidos à terapia não 
são resolvidos diretamente, e que uma experiência freqüente em 
terapia é a constatação gradual de que o problema é aquilo que 
não é conhecido na consciência. Na verdade, o cliente nunca sa
be qual é o problema, até que já esteja bem adiantado no cami
nho para sua resolução. Uma outra maneira de enunciar esse fe
nômeno é que o problema parece ser o mesmo em todos os ca
sos: assimilar as experiências negadas num self reorganizado. 

Mas não falta material à srta. Cam. 

Há algo de que realmente quero falar desta vez. Seria por cau
sa disso a minha agitação? É uma coisa nova; será que vou chegar 
a algum lugar agora? Tenho illgumas sensações em relação a isso, 
mas estou um pouco em dúvida sobre como será recebido. Gosta
ria de dizer com estilo, gostaria de combinar a forma com o con

[I: 	 teúdo, mas não sei muito bem como fazê-lo. Não tenho certeza 
quanto às características dessa forma. Se. é esse o caso, e ainda es
tou curiosa para saber onde isto vai me levar, o único jeito é sim
plesmente usar alguma de minhas velhas maneiras. Isto não envol
ve nenhuma desaprovação e é um grande alívio. É bom dizer o que 
penso. Tento de novo, com um pouco mais de segurança. É mais 
agradável ainda e, aos poucos; chego a um ponto onde posso sim
plesmente saborear o prazer de me expressar, deixar os pedaços caí
rem onde puderem. Ainda não consigo s~ltar-me totalmente - afi
nal, não devo parecer o tipo de pessoa que vai a extremos (e por 
que não?) e, de qualquer forma, ainda há a possibilidade de que 
você me condene quando descobrir quem realmente sou. Mas a ên
fase está mudando daquilo que você pode pensar ou dizer para a 
estimulante sensação de expressar meus próprios sentimentos. Sua 
importância está diminuindo bastante; para falar a verdade, às ve
zes acharia muito bom se você só ficasse aí sentado sem dizer na
da. Quando você fala, em geral parece uma interrupção, e eu ape
nas fico esperando, com mais ou menos impaciência, que você acabe 
para eu poder continuar. Não sei localizar essas ocasiões, mas sei 
que não foi nas vezes em que você percebeu minha sensação de ter 
que me conformar, de alguma forma, às opiniões das outras pes
soas. Isso foi algo que me chamou a atenção, não uma interrup
ção. Uma hora você riu comigo de uma forma bastante espontâ
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nea e, embora tenha sido muito agradável, pareci detectar um leve 
tom pessoal em sua risada que me deixou apreensiva. Não que eu 
tenha interpretado aquele tom pessoal como depreciativo ou goza
dor - foi mais como a risada fácil que amigos compartilham em 
relação aos pontos fracos uns dos outros. Tenho falado aqui de uma 
relação mais pessoal e, no entanto, quando vejo alguma coisa que 
remotamente possa lembrar isso, paro imediatamente. Não é es
tranho? Uma coisa é imaginar tal possibilidade, mas se essa possi
bilidade se realizar, vai me envolver numa espécie de situação do
lorosa e ameaçadora. Algum tipo de complicação emocional com 
a qual tenho muito medo de não saber lidar. 

Aqui fica claro que cliente e terapeuta estão percebendo a 
situação da mesma maneira, e a sensação de trabalharem juntos 
na relação é indiscutivelmente mais evidente. Deve ser uma expe
riência bastante comum que o cliente interprete pelo menos algu
mas das intervenções do terapeuta como interrupções. A expe
riência clínica, porém, forneceria duas razões para as interven
ções ocasionais. Em primeiro lugar, a objeção rápida do cliente 
a um reflexo impreciso de uma atitude representa alguma evidên
cia do que o entendimento significa para ele. Ele o aceita de for
ma bastante despreocupada, mas se há alguma hesitação, ele ime
diatamente se dá conta do fato. A outra razão para evitar o si
lêncio é que ele pode facilitar a projeção e a transferência. Se o 
terapeuta demonstrou com palavras, atitudes e comportamento, 
entendimento e aceitação das atitudes dolorosas que estão sendo 
exploradas, o fato é trazido na memória e é difícil distorcê-lo. 
Se o terapeuta, porém, manteve silêncio, é mais fácil para o clien
te, no período após a entrevista, projetar significado nesse silên
cio. O terapeuta pode ter demonstrado aprovação, desaprovação, 
desprezo, enfado - as necessidades do cliente facilitam esse tipo 
de projeção quando há pouca evidência em que se basear. 

Quando vim para a entrevista, trouxe também uma resolução 
de.não procurar pela experiência excitante da primeira entrevista ... 
A princípio, foi um pouco difícil evitar olhares desejosos nessa di
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reção, mas à medida que fui me envolvendo mais na expressão de 
meus sentimentos imediatos, isso passou para o segundo plano. E 
embora a entrevista tenha terminado sem nenhuma repetição da
quela experiência gratificante, não senti o desânimo, o desespero 
e a confusão de antes. Em vez disso, senti como se estivesse che
gando a algum lugar - estava prestes a morder alguma coisa e era 
uma pena que a entrevista tivesse que terminar naquele ponto. 

Depois, pensei em todo tipo de coisas que gostaria de falar da 
próxima vez. Já me esqueci da maior parte delas e isto é irritante, 
mas não estou tão preocupada. Estou começando a me sentir um 
pouco como Mr. Micawber3: "Alguma coisa há de acontecer." 

Não fiz nenhuma tentativa de começar a escrever logo após 
a entrevista. Estava empanturrada de mim mesma e de meus pro
blemas e senti que, se tentasse, sequer conseguiria vê-los. Assim, 
simplesmente obedeci a esse impulso e fui dar uma volta e me di
vertir até a noite seguinte. Depois de olhar para mim mesma por 
tanto tempo, é muito revigorante olhar em volta. Claro que eu me 
acho muito interessante, mas após um tempo fico tremendamente 
enjoada de um assunto tão limitado. Será que, em certo ponto, as 
entrevistas costumam funcionar dessa maneira? O enfoque exclu
sivo no selj produz saciedade, de forma que o ambiente começa 
a parecer agradável e revigorante. As pessoas costumam escapar 
do ambiente para o selj, mas agora o processo é inverso, e o am
biente é visto sob uma nova luz, satisfazendo uma necessidade po
sitiva. Há uma espécie primitiva de aceitação do ambiente. 

iIi 
I 

ESCRITO APÓS A QUARTA ENTREVISTA 

o orientador achou que a srta. Cam havia chegado a novos 
insights quanto a certos aspectos de seu comportamento na quarta 
entrevista. Porém, não poderia adivinhar o grau da excitação que 
acompanhou essa experiência. 

Uau, uau, uau, sinto-me ótima! Cheia de calor e brilho, feliz 
e relaxada. É um verdadeiro relaxamento vascular. Minha pele tem 
aquela sensação característica de maciez e suavidade, no meu cor
po todo. Como eu poderia imaginar que isso iria acontecer! Lar

3. Personagem do livro David Copperfield, de Charles Dickens. (N. T.) 
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gar todas as análises elaboradas, pensar nos problemas mais sim
ples das relações humanas como uma criancinha soletrando pala
vras e chegar às conclusões óbvias como Colombo descobrindo a 
América. E, puxa, há anos que eu sabia dessas coisas, mas elas es
tavam todas vestidas num jargão tão elaborado que eu não podia 
ver o que significavam ... Uma outra coisa de que gosto neste tipo 
de felicidade é que ela é suave, tranqüila e constante. Não o tipo 
de felicidade violenta, fortemente excitante, extravagante e até exaus
tiva a que estou acostumada. Que se precipitava como vapor esca
pando e se consumia rapidamente, como se antecipando o inevitá
vel momento em que a tampa seria fechada outra vez. 

o TRECHO A SEGUIR É DATADO "MANHÃ SEGUINTE" 

Está ficando cada vez mais difícil escrever estes relatos - o 
que quer que esteja acontecendo está se tornando mais estável e mais 
sutil - tem mais continuidade, de forma que acontecimentos se
parados já não se destacam com uma clareza dramática, e é muito 
difícil ver o que está se passando dentro de mim. Além do mais, 
agora já é muito mais do que uma investigação científica, é uma 
experiência altamente pessoal e que tem diversos resultados: minhas 
energias estão fortemente concentradas no processo que está ocor
rendo e é preciso um esforço imenso para observar e registrar esse 
processo: meu instinto ou impulso, ou o que for, opõe-se totalmente 
a análises e auto-exames. Estou muito inclinada a me deixar em paz 
e simplesmente desfrutar os resultados, ou deixar que eles me car
reguem quando não forem muito do meu agrado: de uma forma 
ou de outra, todo o processo de aconselhamento parece militar con
tra qualquer tipo de introspecção ou preocupação com o selj. Claro 
que toda espécie de dúvidas e insights e algumas especulações (embo
ra muito poucas) surgem entre as entrevistas, mas há muito pouca 
tendência a se ficar confuso, preocupado, fechado dentro delas; cha
mam a nossa atenção mais ou menos como os acontecimentos ex
ternos; são mais propensas a emergir enquanto estamos fazendo 
alguma coisa e têm uma grande tendência a desaparecer quando 
voltamos toda a nossa atenção a elas e tentamos capturá-las. 

Há algo fascinante nesse parágrafo. A cliente está, no horá
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rio terapêutico, focalizando toda a sua atenção no selj, num grau 
que ela provavelmente nunca experimentou antes. No entanto, 
a situação é experimentada como um processo que afasta a pes
soa da preocupação com o selj. Vale a pena indagar se a terapia 
é ou não uma experiência do selj, é ou não uma experiência so
bre o selj. Assim, o interesse intelectualizante e introspectivo no 
selj renuncia em favor de uma experiência mais primária. 

A experiência dela de insights emergindo em momentos es
tranhos, quando a atenção está presa em alguma outra coisa, é 
muito comum aos clientes. Vários clientes mencionaram que a 
maneira como esses auto-entendimentos significativos parecem 
vir" do nada", quando menos esperam, é para eles uma evidên
cia adicional da força do processo desencadeado. 

A srta. Cam refere-se em seguida a uma experiência de pro
gresso que é comum a vários clientes, a constatação de que algu
mas constelações dolorosas de experiências perderam seu caráter 
ameaçador. É evidente que nem sempre é necessário que tal ma
terial tenha sido mencionado na entrevista. É a atitude do selj 
em relação a ele que parece ter mudado. 

Ainda estou me sentindo relaxada, muito satisfeita e interes
sada na vida. Reparei numa coisa extraordinária ontem à noite! No 
fim da tarde de terça-feira, antes de nossa entrevista, lembrei-me 
de um incidente de minha infância, um dos únicos de que me re
cordo. Foi uma briga entre minha mãe e meu pai, em que mamãe 
torcia o cabo de um espelho que eu ganhara no Natal e que sim
plesmente adorava. Tinha medo de que mamãe o quebrasse, e isso 
acabou acontecendo. Eu devia ter uns cinco ou seis anos, mas lem
bro de todos os detalhes da cena (com exceção das palavras) - fi
sionomias, tons, localização -, e até terça-feira nunca fora capaz 
de lembrar disso sem sentir a terrível agonia e o terror infantis, co
mo se tivesse acontecido ontem. Bem, ontem à noite pensei nisso 
outra vez e toda a emoção havia desaparecido; era apenas algo que 
havia acontecido comigo no passado. Havia outras ocasiões subse
qüentes - todas associadas à relação entre meus pais - que me 
causavam a mesma dor quando eu as recordava. Então fiz o teste 
com elas e - surpresa! também são apenas histórias passadas. Além 
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disso, consigo lembrar de alguns acontecimentos normais da infância 
que antes estavam totalmente esquecidos. E isso esclarece um pon
to que vinha me incomodando em nossas entrevistas. Presume-se 
que eu esteja sofrendo de atitudes e experiências negadas (rótulos, 
ainda!), mas eu não conseguia descobrir nenhuma. Há muito pou
cos sentimentos que eu recusei a admitir à consciência. Claro, eu 
tanto amava quanto odiava meus pais, mas sempre soube e aceitei 
isso; e assim por diante. Além do mais, tanto quanto posso me lem
brar, sempre reconheci o direito de outras pessoas conduzirem suas 
próprias vidas do jeito que quisessem e até estendi esse direito a 
mim mesma. Assim, admitia o direito de meus pais destruírem seu 
lar, embora isso fosse bastante difícil para mim. Compreendia que 
não tinham intenção de me magoar e que, quando isso acontecia, 
era acidental; eu simplesmente acontecia de estar no meio quando 
eles se atacavam ou se engajavam em manobras ofensivas, e eu sentia 
pena deles. Mas a coisa que eu não admitia à consciênc~a era que, 
apesar de saber que eles não tinham a intenção de me ferir ou me 
atacar, eu me sentia como se eles tivessem feito isso. Sentia pena 
de mim mesma também, e embora até certo ponto admitisse isso, 
não tinha paciência com isso e negava uma boa parte. 

A pessoa que é psicologicamente elaborada tende a sentir que 
não rejeitou suas próprias atitudes e sentimentos, porque acei
tou aqueles que são comumente negados. Mas se há tensão inter
na e uma falta de integração, isso sempre parece ser decorrente 
do fato de que as sensações e os sentimentos que existem organi
camente são impedidos de entrar na consciência. 

A srta. Cam discute em seguida uma outra atitude que vi
nha mantendo mas não sente como sendo propriamente dela. 
"Era uma atitude, não totalmente minha atitude." Ela prossegue: 

Como resultado ... as coisas que me capacitariam a respeitar 
a mim mesma não eram minhas também, e eu me desvalorizei de
mais. Não estava valendo absolutamente nada e não conseguia me 
convencer do contrário, apesar de todas as evidências. Bastava que 
dissessem algo desagradável a meu respeito e eu concordava ime
diatamente e sinceramente; mas se uma pessoa falasse algo bom 
sobre mim, eu passava horas tentando convencê-la, explicando em 
detalhes o quanto ela estava enganada. Não era falsa modéstia tam
bém. Eu realmente me sentia muito constrangida e desonesta acei
tando elogios. 
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Este parece um bom exemplo da tenacidade com que o indi
víduo se agarra ao conceito de self em torno do qual organizou 
sua experiência. É tão difícil aceitar experiências que expandiriam 
esse selfquanto aceitar material que pudesse comprimi-lo - am
bos os tipos de experiência tão incoerentes com o quadro que man
temos do self e, por isso, são rejeitadas. 

A descrição que a cliente faz da entrevista propriamente di
ta contém alguns elementos novos e significativos. 

Desta vez estava ansiosa para vir à entrevista: tinha coisas que 
queria abordar e não via a hora de começar. É uma loucura como 
essas coisas desaparecem quando a gente vai dizê-las - minha mente 
é um branco total, não há nem mesmo detalhes irrelevantes que eu 
possa pegar. O truque para lidar com isso parece ser não forçar 
as coisas - apenas resignar-se ao branco e esperar que ele produza 
alguma coisa. 

Quase não percebo mais você, ou talvez seja melhor dizer que 
não me sinto mais acanhada por sua causa. Não estou mais com 
medo de sua opinião a meu respeito (ou, pelo menos, os resquícios 
disso simplesmente me divertem) embora, em certo sentido, esteja 
muito mais consciente do fato de que você deve ter uma opinião, 
e me interessaria muito ouvi-la. Acho que enfrentaria isso com bas
tante serenidade. Agora eu sempre me interesso pelo que você diz 
e sinto-me perfeitamente disposta a adiar o que estava prestes a di
zer para escutá-lo - e realmente escutá-lo. Desta vez você disse tan
tas coisas que penetraram por trás de minhas palavras que tive al
guma dificuldade em ver que de fato era aquilo que eu queria di
zer. Mas você estava certo, e apesar de ter me ultrapassado tanto, 
fiquei estimulada e interessada, em vez de me retrair assustada. Ah, 
fiquei assustada, uma vez não é? Bem no começo, quando eu disse 
algo sobre estar em situação bem melhor do que a maioria das pes
soas e você reformulou a frase, fazendo-me ver como eu era pre
sunçosa. Você acertou no alvo com aquilo, como eu percebi depois 
muito claramente, mas na ocasião corri depressa na direção opos
ta. Houve um ponto em que você falou alguma coisa sobre relacio
namentos que eu não pude entender. No entanto, tive a sensação 
de que, de alguma maneira, aquilo estava certo, e simplesmente con
cordei e fui em frente. Julgando pelos resultados, a entrevista foi 
um tremendo sucesso, e todos os seus comentários foram na dire
ção em que eu estava tentando ir. Mesmo assim, imagino que algu
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mas pessoas, ao lerem o registro da entrevista, diriam tratar-se de 
uma bela demonstração de que os orientadores defato introduzem 
suas próprias avaliações e dirigem o cliente. Mas se eu pergunto 
a você "Por favor, em que direção estou viajando?", e você res
ponde "Norte", não vejo que base há nisso para afirmar que você 
me empurrou nessa direção. Mas é bem difícil provar. Muitas de 
suas intervenções atingiram o alvo com um pequeno choque - prin
cipalmente o tema recorrente de "rótulos" e "conformidade", e 
muito do que você desencavou de material aparentemente pouco 
promissor. Mas esses choques foram agradáveis - foi um alívio 
ver o fingimento revelado. Quero me livrar dele, mas não sei fazer 
isso sozinha, então você está apenas realizando um verdadeiro de
sejo meu. Uma vez mais, porém, alguém que olhasse de fora pro
vavelmente o acusaria de selecionar com base em suas próprias opi
niões e valores. 

É muito interessante para o terapeuta, nesse caso, saber que 

suas intervenções nessa entrevista pareceram ser para a cliente de 
uma natureza um pouco diferente, que penetraram por trás das 
palavras dela, que foram além dela, embora na mesma direção. 
A percepção que o orientador teve da situação foi bem diferente. 

Na opinião dele, as intervenções foram da mesma natureza que 
as das entrevistas anteriores, apenas refletindo as atitudes expres
sas pela cliente. Do seu ponto de vista, a diferença era que a cliente 
estava agora realmente explorando territórios desconhecidos pa
ra ela e que suas declarações tentativas foram do mesmo tipo que 
outros clientes descreveram como "Eu mal sabia o que estava di
zendo". Quando essas atitudes, que estão em situação limítrofe 
na consciência, são tomadas e brevemente reformuladas pelo 
orientador, a percepção mais clara delas dá ao cliente a impres
são de uma nova experiência. Leva-o além em suas reflexões, pa
rece fazê-lo aprofundar-se mais no significado de suas palavras, 
parece até mesmo algo assustador, algo de que se quer fugir. Se
ria interessante saber qual dessas percepções da experiência 
aproxima-se mais da realidade objetiva, já que isso lançaria uma 
nova luz sobre o processo terapêutico. Obviamente, para que pos
samos fazer comparações, precisamos de casos com os registros 
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e as reações introspectivas do cliente (e talvez as reações intros
pectivas do orientador). 

Você está começando a parecer muito mais uma pessoa do que 
um "orientador". Nesta entrevista, achei-o muito mais parecido 
com seu ser total do que com a parte de você que é um orientador. 
Claro, sei que isso se deve em grande parte ao fato de eu ter deixa
do você entrar, mas fico imaginando se você se sente um pouco mais 
livre e mais "você mesmo". Agora, quando você ri, parece muito 
mais o tipo de risada que amigos compartilham, e isso já não me 
assusta da maneira como aconteceu na entrevista anterior. Pelo con
trário, gosto muito disso. Faz com que eu me sinta animada, com
petente e ansiosa para continuar minhas investigações. Afinal, se 
podemos compartilhar as mesmas piadas e se eu consigo entender 
as projeções que você faz de minhas próprias reflexões, talvez eu 
seja tão competente quanto você parece ser; talvez, no fim das con
tas, eu seja uma pessoa muito capaz. Na verdade, quando você co
meça a penetrar tão fundo assim naquilo que estou querendo di
zer, a coisa se aproxima mais de um intercâmbio normal e amisto
so, não é? 

O orientador concorda que estava mais inteiro nessa entre
vista e nas seguintes. Nas sessões iniciais, quando as atitudes ex
pressas são relativamente superficiais, o processo de entender o 
cliente pode exigir um esforço apenas parcial por parte do orien
tador, e nesse caso o reflexo de atitudes corre mais risco de ser 
uma técnica do que uma expressão da personalidade global do 
orientador. Mas à medida que as entrevistas levam a uma linha 
de pensamento mais vaga e um tanto incoerente, quando o clien
te passa genuinamente a explorar o desconhecido, o orientador 
empenha-se totalmente na tentativa de acompanhar essa busca 
confusa. Sua atenção concentra-se completamente no esforço de 
perceber a partir da estrutura de referência do cliente e, assim, 
a técnica dá lugar à implementação de um absorvente propósito 
pessoal. Nesse esforço conjunto de discernir com o cliente as cau
~as semicompreendidas do comportamento dele, de lutar com sen
timentos que emergem na consciência e fogem outra vez, é intei-
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ramente possível que o simples conceito de "um reflexo preciso 
de sentimentos" já não se encaixe no comportamento do orien
tador. Em vez de servir como espelho, o terapeuta torna-se um 
companheiro para o cliente, enquanto este procura em meio a uma 
floresta cerrada em plena noite. As intervenções do terapeuta têm 
mais a natureza de chamados na escuridão: "Estou acompanhan
do você?" "É aqui que você está?" "Estamos juntos?" "É esta 
a direção que você está tomando?" Como seria de se esperar, a 
resposta para essas perguntas às vezes é "Não" , às vezes "Sim" . 
O orientador às vezes está junto com o cliente, às vezes pode es
Úu à frente, às vezes fica para trás em seu entendimento. Esses 
pequenos desvios de curso são relativamente insignificantes, uma 
vez que fica muito claro que o terapeuta, de maneira geral, está 
dizendo: "Estou tentando ficar bem do seu lado enquanto você 
empreende essa busca perigosa e ameaçadora" . Esse ponto pare
ce ser confirmado pelo relato da srta. Cam. 

Você disse umas coisas que não eram exatamente o que eu que, 
ria expressar. Mas, longe de serem ameaçadoras, foram positiva
mente encorajadoras. É bom descobrir que um mal-entendido não 
é irrevogável - que eu posso corrigi-lo e que você compreenderá 
e aceitará a correção. Não é preciso que eu seja perfeitamente clara 
e compreensível todas as vezes que falo. Não há necessidade de fi
car apavorada cada vez que abro a boca, por medo de dizer algu
ma coisa que não seja perfeitamente exata e totalmente à prova de 
críticas ou censura. Não há necessidade de escolher tanto as pala
vras a ponto de, no fim, acabar me expressando com muito menos 
clareza do que se tivesse simplesmente falado a primeira coisa que 
me veio à cabeça. 

Eis aqui a resposta para aqueles que questionam: "A tera
pia centrada no cliente não é defato diretiva, uma'vez que o orien
tador seleciona os elementos aos quais responder e, assim, orien
ta sutilmente o cliente em direção a determinadas áreas e deter
minadas metas?" Como se vê aqui, o cliente não apenas percebe 
que a atitude do terapeuta é seguir o caminho indicado por ele, 
como também se sente à vontade para corrigi-lo imediatamente 
quando ele sai da trilha . 
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Perto do fim da entrevista, quando eu estava ganhando velo
cidade rapidamente, comecei a me sentir simplesmente ótima - con
fortável, relaxada e feliz. Você estava muito mais presente para mim 
do que em qualquer outra ocasião anterior. De certa forma, indis
pensável para minha felicidade nesse ponto - eu me sentia muito 
mais eu mesma em sua companhia do que teria me sentido sozi
nha. Mas não é dependência no sentido pejorativo - imagino que 
seja aquilo que se chama de "liberdade de dependência". Se é pos
sível dizer que um peixe é dependente da água, então pode-se dizer 
que minha personalidade, meu self, é dependente da associação, 
da relação com outras pessoas para viver, crescer e ser livre para 
movimentar-se. E, puxa, é uma repetição daquela primeira expe
riência - só parece diferente, à primeira vista, porque é estável e 
contínua em vez de ser breve e surpreendente. Algo em que eu cres
ci, e não no qual fui jogada. Mas o que é isso? Posso dizer que 
é uma comunhão, uma reciprocidade, embora limitada, de expe
riência; e não expliquei nada. Simplesmente está aí, e é a coisa mais 
natural do mundo; e, como todas as coisas básicas da vida, recusou
se a revelar seu mistério. Não há mais a sensação de entrar em ca
sa. Estou à vontade em minha própria casa agora, e você é um con
vidado muito bem-vindo. Tenho o maior prazer de lhe mostrar a 
casa, embora alguns quartos estejam bastante desarrumados. Mas, 
afinal, acabei de me mudar para cá. O que se poderia esperar? Fi
cará com uma aparência melhor quando eu tiver tido tempo de me 
instalar direito. 

Como a srta. Cam sugere aqui, a comunicação do verdadei
ro selj, das verdadeiras atitudes para uma outra pessoa pode ser 
a base da experiência social profunda, da amizade, do desenvol
vimento interpessoal, assim como da terapia. Certamente um ou
tro aspecto do crescimento terapêutico é bem descrito na frase: 
"Estou à vontade em minha própria casa agora, e você é um con
vidado muito bem-vindo". 

Os próximos trechos do material da srta. Cam dão uma idéia 
das alterações de humor e de atitude por que passa o cliente en
quanto o selj está sendo reorganizado. 

Estou começando a me sentir um pouco distante outra vez; não 
consigo encontrar nada que queira fazer e não me concentro em 
coisa alguma. O que aconteceu ontem foi definitivo e não estou preo-
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cupada que venha a se revelar apenas um acidente ou uma ilusão. 
Mas será que ainda há alguma coisa que não descobri? Justamente 
quando eu achava que não tinha nenhuma preocupação no mun
do? É quase como se algo estivesse se aprontando para saltar sobre 
mim. Ou será só um início de resfriado? 

"Será que ainda há alguma coisa que não descobri?" É muito 
interessante o fato, discutido mais a fundo pela srta. Cam numa 
ocasião posterior, de que uma vez que algumas atitudes negadas 
são admitidas à consciência, há uma forte tendência para que ou
tras também apareçam. Talvez isso possa ser colocado da seguinte 
maneira: as experiências foram distorcidas ou negadas porque pa
recia que admiti-las seria muito destrutivo para o selj. Na segu
rança da relação terapêutica descobre-se que, embora a admis
são à consciência e a reorganização necessária sejam ambas do
lorosas, o ganho em termos de conforto interior e liberação de 
tensão supera claramente a dor. Assim, parece surgir uma forte 
tendência de examinar o material ainda mais profundamente ne
gado. O trecho seguinte parece ser o primeiro sentimento de an

siedade pressagiando novas auto-revelações. 

Telefonei para mamãe; como de hábito, ela me disse o que eu 
deveria fazer, como de hábito, sinto-me desanimada e desesperan
çada, e estou mesmo ficando resfriada. Por que isso tinha que acon
tecer justo agora, quando estou tão ansiosa pela próxima entrevis
ta e por minhas férias? ... Ah, meu Deus, achei que esse problema 
[da mãe] já estava sob controle e aqui está ele outra vez. Será que 
nunca vou conseguir me libertar da barra da saia da minha mãe? 
O que adianta ... tentei tanto, e não posso continuar com isso para 
sempre. 

A QUINTA ENTREVISTA 

No dia seguinte, a srta. Cam veio para a quinta entrevista. 
Desde o início, ela planejara viajar de férias dali a poucos dias. 
Durante o contato, aprofundou-se bastante em várias áreas de 
sua experiência, incluindo a relação com a mãe. Sentia que era im
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possível mudar essa relação. Afirmou, em certo ponto: "Sou ape
nas um bebê. Mas é tão horrível ser um bebê com a idade que 
tenho." No final da entrevista, que, para o orientador, não pa
receu de forma alguma ter as características de término de tera
pia, ela se despediu dizendo que iria tentar continuar sozinha. O 
material que se segue foi escrito poucas horas após a entrevista. 

Que situação desesperadamente desanimadora! Tão categóri
ca e sem esperanças, como estar de pé contra uma parede fria e 
branca - imovível, impenetrável, inescalável, um beco sem saída 
para a vida e o crescimento, uma estéril e indiferente parede de mis
tério me separando de mim mesma. É difícil transmitir a sensação 
singular de desesperança, de morte, como se todo o universo fosse 
realmente sem sentido - não adianta tentar resolver o mistério de 
si mesmo, não adianta nada, porque se a vida é sem sentido, ela 
só pode terminar em frustração e morte, e o que parece mistério 
é apenas a revelação da futilidade e negação final. Não é que exista 
algo que a gente não compreende. O fato é que não há nada para 
ser compreendido. Você tanto poderia estar lá como não estar, já 
que nem você, nem essa entrevista, nem coisa alguma podem fazer 
nada. Você não pode resolver o insolúvel, nem com a melhor boa 

II, 	 vontade do mundo. Fico aqui discutindo inutilmente uma existên
I 	 cia inútil, que você inutilmente me reflete de volta. Não faz senti

do; não é nada. E só para piorar as coisas, você parece me desa
provar. Agora sei perfeitamente bem que, na realidade, você não 
é assim como parece e, em certo sentido, tanto faz para mim se 
você aprova ou desaprova. Mas na última vez, seu rosto de repente 
pareceu diferente - como se tivesse ficado preto de pó de carvão 
e depois fosse lavado para revelar um frescor e uma individualida
de totalmente insuspeitos. Fiquei encantada com essa descoberta 
e·estou tão desapontada quanto uma criança por ter perdido essa 
visão clara. E há alguma coisa terrivelmente errada e perturbadora 
na maneira como vo~ê olha para mim agora. Fico com vontade de 
esfregar os olhos, como que para afastar a neblina e as teias de ara
nha. E gostaria de lavar seu rosto. Vejo-o coberto de pó de carvão 
e sinto um certo alívio ao me imaginar com um monte de água e 
sabão e uma boa toalha áspera lavando-o até deixá-lo brilhante. 
De alguma forma, essa fuligem em seu rosto parece um grande mal 
que fizeram a você, e sinto vontade de corrigir isso. Mas é tarde 
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demais, talvez sempre tenha sido tarde demais. Está tudo acabado 
agora e aqui estou eu, num inferno miserável do qual jamais con
seguirei escapar sem ajuda. E como não há ajuda, nunca vou esca
par. Ponto final. Mas cavei este poço para mim mesma e, quando 
comecei a cavar, me comprometi a enfrentar as conseqüências. E 
se eu tiver cavado um pouco mais fundo do que esperava? E se eu 
nunca encontrar a saída? Então simplesmente terei que aprender 
a viver aqui; e a condição desse aprendizado é uma fé inabalável 
no fato de que há uma saída, mesmo que eu nunca a encontre. 

Esse desespero absoluto marca um contraste interessante com 
a felicidade relaxada e estável que se seguiu à quarta entrevista 
(ver p. 127) e ilustra a enorme flutuação de sentimentos que po
de, em alguns clientes, acompanhar o árduo processo de altera
ção do self. Essa desolação total, segundo a experiência do au
tor, ocorre apenas em situações que envolvem uma reorganiza
ção básica e extensa do self· 

A descrição vívida das mudanças na percepção do orienta
dor relacionam-se, de forma muito significativa, com a teoria da 
personalidade. Na quarta entrevista, o rosto do orientador, que 
parecia escuro, é visto de repente como limpo, fresco e indivi
dual. Observe como isso está de acordo com a percepção que a 
cliente tem de si mesma na quarta entrevista (rever pp. 107-114). 
Agora porém que ela se encontra num insolúvel beco sem saída 
numa existência inútil, o rosto do orientador escurece e assume 
um aspecto de desaprovação. Num capítulo posterior, revisare
mos algumas de nossas evidências de pesquisa que corroboram 
essa experiência. Parece ser muito significativo que o cliente per
ceba os outros mais ou menos nos mesmos termos em que perce
be a si próprio, e alterações na percepção do self acarretam mu
danças na maneira como os outros são percebidos. 

É extraordinário para mim o quanto este processo torna-se au
tônomo e incontrolável uma vez iniciado. Na quarta-feira [quarta 
entrevista], esta"a me sentindo ótima, muito melhor comigo mes
ma e com o mundo do 'que nunca, e alegremente preparada para 
enfrentar anos e anos de problemas e tensões. Ainda tinha a sexta
feira para pôr em ordem todos os pontos pendentes e tudo estava 
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ideal. E então, inesperadamente, surge essa angústia inexplicável. 
Procurei não ligar para isso, achando que era tolice, e voltei minha 
atenção para outras coisas - certamente não encorajei ou aumen
tei um sentimento vago por lhe dar atenção indevida. Não, uma 
vez que você dá seu consentimento, o processo segue seu curso e 
só retorna à tranqüilidade quando a tarefa imediata de reorganiza
ção está completa - e parece que nosso julgamento de quando a 
tarefa está completa não é muito confiável, nem tem muito poder. 

Aqui novamente encontramos a evidência de que "a expe

riência deve revelar o seu próprio significado". A cliente achou 
que a terapia estava completa, mas não a experimenta como tal. 

I!II:, 

A experiência que ela descreve da inevitabilidade do processo é 

certamente um fenômeno freqüente, embora seja possível que o 
medo ou a atitude defensiva detenham o processo por algum tem
po. Essa questão merece ser estudada com mais atenção. 

Os próximos parágrafos sofridos foram escritos mais tarde 

naquela sexta-feira, dia da quinta entrevista. 

Estive vagando como um fantasma durante a noite, tentando 
encontrar a resposta, dizendo a mim mesma que não é assim, que 
não posso estar tão deprimida, que não faz sentido, e então sou 
invadida pela constatação de que, fazendo sentido ou não, estou 
deprimida. Aí, desabo numa poltrona e tento olhar de frente para 
a dor, deixo que ela me penetre, na esperança, suponho, de que 
possa funcionar como uma crise - de que se eu absorver toda a 
força dela de uma vez, talvez ela me derrube na escuridão e no es
quecimento, do qual emergirei como uma nova pessoa. Mas não 
funcionou desse jeito, e enquanto eu estava encolhida ali numa con
fusão miserável, complicada pelo fato de que meu resfriado está 
piorando rapidamente, o seu rosto com aquela expressão de desa
provação surgiu com nitidez em minha mente. Talvez eu estivesse 
dirigindo meus pensamentos a você - não consigo me lembrar, mas 
estava numa luta desesperada para resolver o enigma de meu rela
cionamento com minha mãe quando, de repente, duas coisas acon
teceram - e juro que não consigo lembrar qual veio primeiro, pois 
vieram se atropelando. Uma das coisas que me ocorreu de repente 
foi que mamãe, claro, também tem o direito de fazer suas próprias 
escolhas e ser o tipo de pessoa que decidir ser. A resposta é simples 
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assim. A outra coisa foi que, quando olhei para o seu rosto, foi 
como se uma mão aparecesse e, literalmente, retirasse dele a som
bra espessa, revelando o rosto fresco e individual que eu fiquei tão 
desapontada por perder esta tarde. Foi uma experiência extraordi
nariamente nítida; não seria adequado dizer que foi como uma alu
cinação _ foi uma alucinação. Não o rosto, porque era apenas uma 
lembran\a nítida, mas a sombra de meus próprios sentimentos, que 
eu havia projetado nele. Não é surpreendente como esse insight cor
rige não apenas sentimentos atuais, mas também distorções de lem
branças armazenadas? Isso explica a obsessiva e, ao mesmo tem
po, indefinível sensação que eu tive de algo estranho e desnortean
te em sua aparência, que me deixou dividida entre a nervosa relu
tância em olhar para você e um desejo de encará-lo fixamente na 
esperança de penetrar e desvendar o enigma. Então, por duas ou 
três ocasiões poderia jurar que você riu, mas quando olhei você es
tava completamente sóbrio e, com certeza, não poderia ter estado 
sorrindo. Numa dessas ocasiões, quando olhei para você, algo pa
receu mover-se rapidamente de seu rosto em direção a minha mão 
esquerda e desapareceu. Alucinações! Isso talvez não o surpreen
da, mas foi simplesmente assombroso para mim. 

De qualquer forma, a angústia se diluiu e, embora eu me sinta 
cansada e com medo de acreditar nisso, e meu resfriado esteja um 
horror, a vida é mais do que suportável outra vez; na verdade, quase 
gostaria de ir para casa imediatamente e colocar em prática a nova 

abordagem. 

Aqui, como acontece com tanta freqüência, insights signifi

cativos ocorrem no intervalo entre as entrevistas, e embora o in
sight pareça bastante simples, é o fato de adquirir significado emo

cional e operacional que dá a ele o ar de novidade e nitidez. Quan

do o mesmo insight foi verbalizado na entrevista seguinte, pare

ceu significativo, mas o orientador nunca teria adivinhado a pro

fundidade e a intensidade da experiência que o precedeu. 
As "alucinações" são bastante incomuns, embora não se

jam excepcionais na experiência da terapia centrada no cliente. 

Em geral, quando os clientes passam por uma reorganização drás

tica do selj, comportamentos que seriam rotulados como "psi
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cóticos", dentro de uma estrutura de referência diagnóstica, são 
até certo ponto freqüentes. Quando esses comportamentos são 
observados a partir da estrutura de referência interna, seu signi
ficado funcional parece tão claro que é difícil admitir que pos
sam ser encarados como sintomas de uma "do.ença". Conside
rar todos os comportamentos como tentativas significativas do 
organismo para ajustar-se a si mesmo e a seu ambiente parece 
mais proveitoso para a compreensão dos processos da personali
dade do que tentar categorizar. alguns comportamentos como 
anormais ou como entidades doentias. 

O trecho seguinte foi escrito na segunda-feira. 

Bem, aqui vamos nós outra vez - e é mais um exemplo um 
tanto assustador do caráter autônomo desse negócio. É como ser 
um devoto de Jagannatha4 - depois do primeiro ato voluntário 
de jogar-se diante dele, você é atropelado quer queira quer não, 
e é atropelado por inteiro, não é possível dizer: "Pare, já é sufi
ciente, só estou disposto a ser parcialmente atropelado". É tudo 
ou nada. E a única resposta digna é dar seu total consentimento 
para o que não pode mesmo ser evitado. 

No sábado de manhã, quis telefonar e dizer a você que estava 
tudo bem, porque eu tinha certeza de que você gostaria de saber 
que o trabalho havia sido concluído de maneira mais ou menos sa
tisfatória. Mas embora o espírito estivesse tão animado e disposto, 
a carne estava terrivelmente doente com o resfriado e eu não con
segui me arrastar da cama até o telefone ... 

Por volta do anoitecer, senti que aquela dor e aquele medo in
compreensíveis começavam a me invadir outra vez. Lá pelas dez 
horas, a coisa havia atingido um novo ápice e, dessa vez, foi domi
nada por um medo louco e irracional - um medo tão terrível que, 
por uma estranha misericórdia, não pude observar todo o seu im
pacto. (Até esse momento, acho que o medo esteve subordinado 
à dor.) Por um longo tempo, procurei freneticamente a causa des
se medo e, quando achei que não poderia suportar nem mais um 
minuto, ela de repente surgiu diante de mim - ora, estou com me

4. Jagannatha era uma das encarnações do deus hindu Vishnu, cuja ima
gem era levada em procissão sobre um enorme veículo de rodas; dizia-se que os 
devotos atiravam-se sob as rodas. (N. T.) 
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do da morte! Essa revelação foi uma completa surpresa para mim! 
Sempre pensei na morte como uma espécie de coroação da vida, 
uma experiência supremamentc interessante e única, para a qual 
devemos nos preparar com bastante antecipação porque, se perder
mos essa oportunidade, nunca mais teremos outra, e sempre achei 
que se devia estar em boa saúde para morrer. De alguma forma, 
o elemento de choque pareceu amortecer o medo por tempo sufi
ciente para me deixar pensar um pouco. E, claro, meu primeiro pen
samento foi que, nesses apertos, Deus é o único refúgio. Mas quando 
me voltei para Ele, encarei o terror máximo, uma completa inver
são e traição - Ele que afirma ser o Amor em pessoa, era o distri
buidor da morte, o vingador cr'ijel, o destruidor, e eu O odiei e te
mi: no meu momento de maior necessidade, o Amigo para o qual 
me voltei revelou-se como Inimigo. A menos que você já tenha ex
perimentado isso, não posso lhe contar o que significa chegar ao 
fim de tudo e descobrir que é infinitamente mais terrível do que 
qualquer coisa que já se tenha imaginado ou sonhado. 

Lutei contra essa coisa terrível, mas não se pode enfrentar ta
manho horror indefinidamente - a mente recua e, nesse recuo, há 
um certo alívio. Num desses períodos, meu pensamento voltou-se 
do Deus que eu não podia mudar para o medo da morte, para o 
qual talvez eu pudesse encontrar algum outro alívio. E lá estava 
a idéia, bem à mão - ora, a morte só é assusfadora quando anteci
pada! É algo que não é enquanto existir vida, e vida é sempre estar 
vivo no momento presente, uma espécie de agora eterno. Vida e 
morte são tão completamente opostas que não se pode ter nenhum 
conhecimento ou experiência da morte até se estar morto. Mesmo 
quando se está aproximando da morte, e até o próprio segundo da 
morte, fica-se ocupado vivendo. Na verdade, não se pode ter medo 
da morte, só se pode ter medo da vida. Era simples assim, talvez 
mais simples ainda, e todo o medo diluiu-se. Tendo me livrado dis
so, estava livre para enfrentar o problema cruelmente doloroso desse 
Deus que parecia ter me traído. Foram necessárias muitas tentati
vas para elevar minha cabeça acima das ondas de dor que arrasta
vam para a idéia, mas finalmente consegui chegar à constatação 
de que se tratava mais uma vez de uma escolha, sob um disfarce 
diferente: Deus é Amor ou Ódio? Não posso provar nenhuma das 
duas proposições e devo acreditar numa ou na outra com base na 
fé. Ele também não pode ser um pouco de cada, porque um exclui 
o outro. Eu O sinto cruel e odioso agora, mas, em outras ocasiões, 
senti que Ele era Amor. Mas Sua natureza não é determinada pela 
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maneira como eu O sinto, e devo fazer minha escolha com base 
em alguma outra coisa. Não sei que base é essa - só sei que a esco
lha é perfeitamente clara - Ele é Amor. Mas se é assim, por que 
eu deveria odiá-Lo e temê-Lo? Imagino que deve ser porque, em 
algum tempo esquecido, alguma relação amorosa íntima me expôs 
à dor e à aparente traição, de forma que, desde então passei a te
mer e a desconfiar do amor. Bem, então não há nada errado com 
Deus, há apenas algo errado comigo. Você não imaginaria que po
deria ser tamanho alívio descobrir que há algo errado consigo mes
mo, não é? Mas, se assim for, posso fazer alguma coisa a respeito: 
pode ser difícil, pode ser doloroso, talvez eu nunca consiga, mas 
pelo menos posso tentar, e há uma chance de sucesso. 

Nesse ponto, a crise parece ter acabado. Sem dúvida é uma 
sensação bastante precária, mais uma pausa do que uma solução: 
ainda há a questão duvidosa de "fazer alguma coisa a meu respei
to". No momento, porém, foi tão aliviador chegar a esse estado 
de coisas que eu não consegui me preocupar com o resto. Assim, 
dormi em paz e, ontem, me enrolaram em cobertores e travesseiros 
e me levaram para o interior para cozinhar a gripe ao sol. Eu me 
senti muito feliz e relaxada no papel da inválida mimada. 

o conflito e a confusão profundos, o enfrentamento de ati
tudes de medo dentro de si mesmo não requerem muitos comen
tários adicionais, exceto, talvez, para destacar uma vez mais que, 
com freqüência, as lutas mais cruciais ocorrem fora da entrevis
ta propriamente dita. 

Foi só quando cheguei em casa, à noite, que me vi diante da 
idéia assustadora de que talvez não fosse capaz de resolver o enig
ma de mim mesma, por mais que tentasse; talvez eu tivesse que pas
sar o resto de minha vida com uma "coisa" desconhecida e hostil 
trancada dentro de mim, sem nunca saber quando ela iria eclodir, 
para sempre com terror de mim mesma. Então, claro, pensei em 
você com saudade - e pensei também que poderia estar me im
pondo, que talvez você quisesse umas férias e assim por diante ... 
Sei que posso deixar por sua conta imaginar o efeito negativo que 
esse conflito adicional teve sobre meu estado de espírito! Mas em
bora tenha sido bastante doloroso, de alguma forma consegui con
trolar um pouco meus sentimentos dessa vez. Por fim, cheguei à 
hesitante conclusão de que poderia pelo menos pedir sua ajuda, sem 
me impor. Assim, decidi que telefonaria para você de manhã 
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bem, provavelmente - e finalmente adormeci. Acordei razoavel
mente animada ... pensei no que iria dizer a você e considerei todos 
os tipos de frases polidas para me justificar, mas descartei uma por 
uma ... Por fim, encontrei uma maneira de deixá-lo livre para res
ponder como preferisse ... Quando liguei, você foi tão simpático e 
tudo foi tão fácil que me senti bastante animada e esperançosa. Mas 
minha amiga estava fazendo as malas para ir embora à tarde e, à 
medida que o tempo passava, fui ficando cada vez mais assustada 
com a idéia de ela partir. 

Aqui, como sempre, a responsabilidade pela retomada dos 
contatos terapêuticos é deixada para o cliente. Pode haver cir
cunstâncias nas quais fosse desejável alguma modificação desse 
ponto de vista, mas, na maior parte das vezes, é muito mais tera
pêutico manter o [oeus da responsabilidade no cliente. Conside
re, por exemplo, como teria sido apavorante para essa cliente se, 
no final da quinta entrevista, o terapeuta tivesse sugerido que ela 
retornasse. Isso só poderia ter significado que o terapeuta estava 
preocupado e emocionalmente envolvido na luta dela pela saúde 
e que avaliava de forma negativa o seu progresso - o que, pro
vavelmente, teria precipitado um conflito muito mais sério. Nes
se caso, ela própria decidiu adiar suas férias para continuar a di

fícil tarefa a que se propusera. 
Observe também, no início da citação, como a luta parece ser 

equilibrada. No caso dessa cliente, como na maioria dos outros, 
a hipótese de que ela tem capacidade para lidar com os próprios 
conflitos não é fácil ou otimista. As forças que trabalham para 
o crescimento tendem a superar as forças regressivas e autodestru
tivas, mas não por uma ampla margem. Na verdade, o resulta
do, tanto para o cliente quanto para o terapeuta, parece, em mui
tíssimos casos, estar suspenso num equilíbrio dos mais delicados. 

Terça-feira de manhã. Fiquei andando de um lado para outro 
ontem à noite, sofrendo todas as torturas do inferno. Fiz várias pe
quenas tarefas, mas nenhuma delas me trouxe alívio - quase que 
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é mais fácil render-se por completo e deixar que o tormento tome 
conta de você. Por fim, fui para a cama, onde ele se apossou de 
mim em ondas de sensações quase indescritivelmente físicas. Pode
se quase ver e sentir uma onda de escuridão varrendo o cérebro e 
uma espécie estranha de campainha nos ouvidos. Achei que se con
seguisse me entregar a isso, se ao menos a escuridão me envolvesse 
inteira e eu pudesse mergulhar cada vez mais fundo em inconsciên
cia, acabaria saindo perfeitamente limpa, curada e inteiramente no
va. Tentei várias vezes e no último momento, quando achei que ia 
conseguir, fui trazida de volta à consciência total... por fim ador
meci. Acordei hoje muito animada - poderia até estar um pouco 
eufórica, se me permitisse. Tentei me sentir deprimida (!! I), mas 
simplesmente não consigo. Sinto-me até um pouco irritada por es
tar alegre, com a estranha convicção de que terei muito mais chan
ce de chegar a algum lugar, na nossa entrevista de hoje à tarde, 
se estiver deprimida. Meu Deus, como somos tolos nós mortais! 

ESCRITO DEPOIS DA SEXTA ENTREVISTA 

Na terça-feira à tarde, a srta. Cam compareceu à sexta en
trevista. O material da entrevista esteve muito relacionado a con
flitos sexuais antigos e recentes. Não pareceu ao orientador ter 
tanta ligação com atitudes emocionalizadas atuais quanto algu
mas das outras entrevistas, mas para algumas orientações tera
pêuticas o material seria muito profundo. 

Quarta-feira de manhã. Não há nada a dizer sobre a entrevis
ta de ontem. Foi sem graça, monótona, quase como se eu estivesse 
lá porque disse que iria, uma formalidade apenas - a tarefa de 
morrer com dignidade. Oca e neutra, e você parecia neutro tam
bém - como alguém que estivesse desempenhando educadamente 
um papel que lhe foi atribuído ... eu recapturei a dor que tão ridi
culamente havia procurado - não porque a procurei, mas porque 
a entrevista não levou a nada. Ontem à noite foi apenas uma repe
tição da segunda-feira, incluindo eu ter me envolvido em várias pe
quenas atividades e as estranhas sensações quando fui para a ca
ma. Parece não haver nada além de dor em todo o universo - tão 
cruel, tão totalmente incompreensível, tão estéril. Fico me pergun
tando por quê - por quê, por quê, por que isso tinha que aconte

cer a uma pessoa relativamente inocente? Não posso acreditar que 
um dia tenha feito algo para merecer isto - e, de alguma forma, 
estou convencida de que não tem nada a ver com méritos; tem a 
ver com uma outra coisa que não compreendo. Não há crescimen
to sem alguma dor, mas é impossível acreditar - não, acreditar 
não _, sentir que algo criativo possa surgir de algo que parece tão 
injustificadamente destrutivo ... Sonho com minhas férias. Vou em 
direção a elas com a mesma ãnsia desesperada que um homem afo
gado estende os braços para a praia distante. Não sei como posso 
suportar a espera, mas ao mesmo tempo sei que não fariam nenhum 
bem para mim agora. Não há descanso para mim em parte alguma 
enquanto estiver carregando o tormento dentro de mim. 

Alguns clientes são capazes de alcançar a reorganização com 
um mínimo de sofrimento. Para outros, o "tormento dentro" 
torna-se quase insuportável, à medida que exploram incongruên
cias profundas na experiência. No entanto, é um.'aspecto nítido 
de progresso reconhecer que o conflito é todo interno, e saber 
que nenhuma viagem de férias, nenhum repouso pode propor

cionar um descanso de si mesmo. 

A SÉTIMA E A OITAVA ENTREVISTAS 

A sétima ent(evista aconteceu na quarta-feira e a oitava na 
quinta de manhã. É preciso registrar as anotações que o terapeu
ta fez de uma parte da sétima entrevista para que se possa com
preender alguns dos comentários. Profunda confusão e incerte
za foram evidentes na entrevista, mas a cliente sentia que estava 
chegando o momento de uma decisão final, do tipo vida ou mor
te - pelo menos vida ou morte psicológica. Contou que, duran
te o ano anterior, as tensões e os conflitos haviam aumentado 
progressivamente com muitas reações profundas de sua parte. 

Sentia isso dentro de mim como se fosse um pequeno animal 
saindo de uma toca - apenas um pequeno animal indefeso, que 
fora espancado sem piedade, derrotado, horrivelmente dilacerado 
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li 	 e sangrando. Parece totalmente desamparado. Sentia-o como algo 
separado, que eu podia ficar de fora e olhar, mas que também es

II 	 tava dentro de mim. Às vezes o pobre animal voltava para dentro, 
mas sempre havia a chance de ele sair de novo. (Pausa.) Agora, 
já não sinto como se o visse. Sinto como se eu fosse esse pequeno 
animal, açoitado, impotente e terrivelmente ferido. 

Depois da sétima entrevista, quando o material acima foi 
apresentado, e da oitava entrevista na quinta-feira de manhã, ela 
escreveu o seguinte: 

Quinta-feira de manhã. A entrevista de ontem foi como a an
terior, monótona e inútil. A única diferença é que foi um pouco 
mais ativamente desesperadora, porque o fracasso pareceu ainda 
mais próximo - e começou assim como terminou, em desespero. 
A quarta-feira foi uma repetição da terça e da segunda, exceto pe
lo fato de que o anseio pela paz inatingível que minhas férias re
presentam se tornou mais intenso. Tudo ficou mais intenso - mais 
e mais da mesma coisa. 

Ela conta que foi se confessar na quarta-feira à noite e que 
isso lhe trouxe algum alívio. Em seguida: 

Mas enquanto eu caminhava pela rua, uma idéia pôs a cabeci
nha de fora - "Quem bateu em você? Quem é responsável pela 
horrível condição do pequeno animal torturado? Poderia ser vo
cê? Não ia adiantar nada ficar examinando essa idéia e, de qual
quer forma, eu estava cansada demais para isso. Ela insistia para 
ser tratada com calma e delicadeza. Então, fui tranqüilamente pa
ra a cama - não feliz, mas não tão angustiada; exausta, porém 
mais em paz, com uma esperança hesitante, mas não exigente. Não 
totalmente rcsignada, mas de alguma forma mais capaz de encarar 
a possibilidade de as coisas não serem exatamente como eu quero. 
Acordei animada e alegre - como você viu esta manhã. Nossa en
trevista desta manhã [oitava entrevista] foi boa. Cheia de esperan
ças, mas com uma boa experiência prática de pés no chão. Tudo 
pareceu vivo e positivo outra vez - você, eu e as coisas em geral. 
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Sabia que não havia encontrado a solução toda, mas senti que ti
nha material suficiente para prosseguir e que era tempo de fazer 
alguma coisa, não apenas ficar pensando. Mas, sabe, apesar de sua 
aparência ter mudado nas últimas entrevistas, não teve aquele as
pecto de alucinação que eu notei antcs. Não sei descrever - só sei 
que é diferente do que era antes de aquela sombra ter sido retirada 

de seu rosto. 
Fiquei um pouco embaraçada de encerrar as entrevistas - em 

parte porque você podia achar que eu estava fugindo quando a si
tuação ficou difícil, mas principalmente porque não tenho certeza 
absoluta de que nào é isso que estou fazendo. Mas acho que não 
é. Acho que simplesmente está na hora de parar ... Aqui em Chica
go, estou longe do meu próprio ambiente, não tenho responsabili
dades nem amigos, por isso a prática é, na maior parte das vezes, 
"imaginária". Bem, certamente posso confirmar que foi sensato 
prosseguir com o seu trabalho e com os cantatas normais durante 

a psicoterapia! 

No começo da oitava e última entrevista, ela expande o in
sight sugerido no princípio dessa citação, percebendo que esteve 
se autopunindo, que ela própria havia' 'torturado o pequeno ani
mal" , que ela própria estivera fazendo julgamentos duros a seu 
respeito e que isso não precisava necessariamente acontecer. A 
entrevista terminou com a seguinte observação: "Vejo que as coi
sas não são sem esperança, que está tudo dentro de mim e que 
eu posso fazer alguma coisa a respeito. Não estou dizendo que 
vai ser fácil. Mas acho que devo ser gentil comigo mesma e não 
me punir como tenho feito." Essa observação hesitante e caute
losa, mas muito positiva, é bastante característica da conclusão 

da terapia. 

ALGUMAS SEMANAS DEPOIS 

o trecho seguinte foi escrito algumas semanas depois, du

rante as férias. 
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Em férias. Minha chegada foi urna decepção - embora urna 
decepção que não me surpreendeu. Estou muito exausta emocio
nalmente para experimentar prazer em alguma coisa. Os dias pas
sam e eu continuo me sentindo corno urna convalescente - nem 
doente e nem saudável, nem morta, nem viva. Estou incrivelmente 
irritável. As coisas mais insignificantes conseguem me aborrecer pro
fundamente - parece um tipo de sensibilidade completamente ir

I 	 racional. Bem, não, talvez haja algum padrão nisso - fico partiI
.1 	 cularmente violenta quando alguém interrompe o que estou fazen

do, ou sugere que a gente vá para o norte quando eu havia pensado 

I 
I que poderíamos ir para o sul, ou quando outro alguém fica chatea

do e me vejo obrigada a me adaptar a eles. Minha irritação parece 
ser proporcional à quantidade de energia requerida para o ajusta
mento. Talvez, em parte, seja apenas fadiga. Mas boa parte disso 
- talvez a maior parte - é que estou muito cansada e de fato pre
ciso de um descanso; e int~rpretei isso corno se o mundo me deves
se um descanso, e fico furiosa quando não me dão isso. É muito 
fácil esquecer a lição, aprendida a duras penas, de que fui eu quem 
escolheu se sentir maltratada pelo mundo! Há urna coisa engraça
da nisso - a raiva parece surgir de forma bastante involuntária mas, 
ao mesmo tempo, tenho perfeita consciência da completa liberda
de de escolher se fico ou não fico brava. Não é só urna questão de 
ser capaz de suprimir a aparência ou as ações de raiva, mas de po
der escolher entre ficar brava ou totalmente amistosa'. Tão objeti
vo quanto ter urna pedra na mão e decidir se vai atirá-la ou colocá
la no chão. Não é corno minhas explosões ocasionais do passado, 
que pareciam completa e assustadoramente involuntárias, corno se 
eu estivesse possuída. E não estou feliz por ter que admitir que es
tou escolhendo fitar brava boa parte do tempo. Esperava talvez 
que meus novos insights fizessem coisas por mim e estou ressentida 
por descobrir que eu mesma tenho que fazê-las. Talvez esteja me
lhorando sem perceber - sempre esperei que as coisas se precipi
tassem sobre mim repentinamente corno um cometa, e nunca repa
rei no crescimento lento - mas na verdade não sei se estou melho
rando ou piorando, e isso·me preocupa muito. E se eu tiver enfren
tado toda essa tortura por nada? Sei que essa é urna idéia um pou
co irresponsável, mas não consigo encontrar nenhum tipo de crité
rio para decidir sobre mim mesma, e isso me faz sentir terrivelmen
te exposta e indefesa. Mas talvez eu apenas não esteja acostumada 
com a sensação de evitar julgamentos desfavoráveis a meu respei
to; talvez eu faça muitas coisas construtivas e não saiba disso por-
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que não reconheço a ausência de esforço em deixar as coisas acon
tecerem espontaneamente. 

Na discussão de seus sentimentos sobre a raiva, parece ha
ver uma descrição surpreendentemente clara de qual é a sensa
ção, do ponto de vista de uma estrutura de referência interna, 
de deixar a experiência vir livremente para a consciência. Antes 
a raiva era negada até explodir num acesso incontrolável que não 
era parte do self; agora alcança imediatamente a consciência. Mas 
quando a experiência é livremente simbolizada na consciência, 
fica bem mais sujeita a controle. A expressão da raiva torna-se 
uma escolha, sentimentos de raiva podem ser considerados junto 
com sentimentos amistosos, e pode-se decidir conscientemente por 
um ou outro. Isto não é necessariamente mais agradável; simples
mente há menos experiências negadas ou distorcidas e, portanto, 
um preço muito menor a se pagar na forma de tensão defensiva. 
Quer o leitor aceite este tipo de explicação ou não, a citação pa
rece transmitir a "sensação" viva do que envolve ser mais livre

mente o verdadeiro self· 
O fato de que apenas o padrão de reorganização é definido 

na terapia e que há muito a ser feito para implementar esse pa
drão é confirmado por experiências clínicas e de pesquisa. Quan
do a experiência terapêutica é profundamente assimilada, a mu
dança na personalidade e no comportamento continua por um 
longo período após a conclusão das entrevistas propriamente di

tas. 
Depois de mencionar seu sentimento de "morte aparente" 

durante as férias, com nenhuma das obrigações habituais a se
rem cumpridas, a srta. Cam prossegue: 

Só tem urna coisa que me dá esperança, mas no momento não 
serve de consolo - urna das razões de não estar encontrando muita 
alegria nessas férias é que aqui costumava ser o único lugar do mun
do onde eu me sentia em casa, à vontade e entre amigos; mas agora 
estou a caminho de me sentir à vontade em qualquer parte e com 
todas as pessoas, e isso tira o brilho especial e mágico deste lugar. 

.... 




I 

TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 


",I 
150 

Vale a pena observar que a reorganização do selj significa 
uma nova percepção de tudo, incluindo experiências anteriormen

I"I! te consideradas satisfatórias. Uma alteração na estrutura do selj 
significa que o indivíduo está vivendo, bastante literalmente, num

I 
,I' 

novo mundo, tornado novo pelas mudanças na sua forma de 
percebê-lo. Não é de surpreender, portanto, que a situação fique 
um pouco difícil, pelo menos por algum tempo. 

TRÊS MESES DEPOIS 

Nossos vislumbres do mundo interior da experiência da srta. 
Cam devem encerrar com uma nota escrita cerca de três meses 
após a terapia, em resposta a uma indagação do orientador. Ela 
discute alguns de seus interesses atuais e prossegue: 

Enquanto isso, já que você teve a gentileza de perguntar, a clien
te está progredindo favoravelmente - acho -, mas estou tão can
sada de olhar para mim mesma e tão exausta de convulsões emo
cionais que não posso lhe fazer um relato muito preciso. Ainda me 
sinto muito grosseira emocionalmente e estou sujeita a ataques (cada 
vez menos freqüentes?) de "depressão"; mas começo a desconfiar 
que sejam, em parte, uma ressaca da tempestade e, em parte, rea
ções por fazer, ou imaginar fazer coisas que eu sempre abafei ou 
evitei antes. E em parte desânimo, porque não vi nenhum sinal de 
melhora. Acho que esperava que as mudanças fossem registradas 
numa série de "Aha!" - e assim não havia notado, até recente
mente, que algumas mudanças devem ter ocorrido espontaneamente 
devido a uma mudança de atitude. Eu me dou muito bem com ma
mãe e consigo apreciar devidamente nós duas sem me sentir ofen
dida ou dominada. Eu organizo as coisas sem resmungar (uma ta
refa contra a qual ela costumava se rebelar) e acho que estou fican
do cada vez melhor para fazer o que tem que ser feito agora, sem 
me preocupar com o que terei que fazer daqui a duas horas ou da
qui a dois dias. Estou mais tranqüila, mais relaxada, e com nenhu
ma inclinação para me exibir em grupos - quase nem percebi isso. 
Fiquei muito surpresa quando, de repente, percebi que estava sen
do diferente. Passei a observar mais as outras pessoas e a interessar-
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me por elas. É um resultado surpreendente, não? - e acho que tam
bém há outras coisas, mas isso já deve lhe dar uma idéia. Não te
nho me permitido muitas auto-avaliações (graças a Deus!) - de 
verdade, não estou tão interessada em buscar a mim mesma quan
to em me perder. É um grande alívio livrar-me dessa carga. 

Vários pontos característicos da maioria dos clientes emer

gem aqui. O primeiro é que a mudança comportamental ocorre 
tão espontaneamente, desenvolve-se tão naturalmente a partir da 

organização atual de atitudes, que só é notada quando alguma 

circunstância externa chama a atenção sobre ela. Outro ponto é 

o sentimento tosco, instável, "recém-nascido" que acompanha 

a mudança da personalidade. Uma característica final é o fato 

muito interessante de que a terapia centrada no cliente, com seu 

foco concentrado no selj, tem como resultado final uma menor, 
e não maior, consciência do selj. Pode-se dizer que há menos cons

ciência do selj e mais selj. Uma outra maneira de colocar essa 
questão é que o selj funciona tranqüilamente na experiência, em 

vez de ser um objeto de instropecção. Ou, como afirmou um clien

te numa entrevista de acompanhamento um ano após a conclu

são da terapia: "Não fico mais prestando tanta atenção em mim 

mesmo como costumava fazer. .. Não me concentro em ser eu mes
mo. Simplesmente sou." 

A apresentação do rico material dessa cliente não tem a in

tenção de colocar a experiência dela como sendo típica. Sem dú

vida, é típica em vários aspectos e atípica em outros tantos. O 

fato é que cada terapia é uma experiência totalmente única para 

o cliente e, quanto mais totalmente percebemos isso, mais sere

mos capazes de facilitar essa experiência única em outros clien
tes. Certamente, parece ser verdade que nosso conhecimento da 

psicoterapia terá bases mais firmes quando for possível compreen
der por inteiro, e com uma percepção sensível, os mundos parti

culares de muitos clientes em terapia, da mesma forma que tive

mos o privilégio de perceber a experiência dessa cliente. 
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LEITURAS SUGERIDAS 

!, Poucos esforços foram feitos no sentido de explorar siste
"1 

.1 

maticamente de que maneira o cliente experimenta a terapia. O 
1',1 artigo de Lipkin (117), do qual foram retiradas várias citações, 

é uma dessas tentativas. Um relato um pouco menos sistemático 
é um artigo recente de Axline (16), que apresenta uma descrição 
viva da ludoterapia da maneira como é experimentada pelos jo
vens participantes, ná ocasião e alguns anos depois. Em relação 
à psicanálise, um artigo de Wood (227) traz as reações de um psi

" 

cólogo à sua análise. Outros - por exemplo, Boring (35), Lan
dis (107) e Shakow (182) - apresentam relatos menos intimistas 
de suas experiências em análise numa única edição do Journal 
ofAbnormal and Social Psychology. Todos têm o problema de 
terem sido escritos muito depois da conclusão da terapia. Um ca
pítulo de Kilpatrick no livro de Horney (89), intitulado "What 
Do You Do in Analysis", tenta descrever as reações do cliente. 
Trata-se porém, de um relato feito por um terapeuta e não de 
um relato direto do cliente. Alguns conhecimentos adicionais da 
e~periência do cliente podem ser obtidos através da leitura dos 
casos transcritos em Casebook of Non-directive Counseling de 
Snyder (199), prestando-se atenção principalmente às partes em 
que o cliente descreve sua experiência do processo, mais do que 
aos problemas e conflitos usualmente focalizados. O leitor que 
buscar algumas dessas sugestões descobrirá, entre outras coisas, 
como esse campo tem ·sido pouco explorado. 

CAPíTULO 4 

O PROCESSO TERAPÊUTICO 

Em todas as orientações terapêuticas, as pessoas são aju
dadas. Elas se sentem mais confortáveis consigo mesmas. O com
portamento delas se modifica, freqüentemente na direção de um 
ajustamento melhor. Suas personalidades parecem diferentes, para 
elas mesmas e para as pessoas que as conhecem. Mas o que de 
fato acontece na terapia bem-sucedida? Que processos psicológi
cos produzem a mudança? Em todas as ricas nuances de pensa
mentos e sentimentos em mutação, como foi ilustrado no capítu
lo anterior, existe alguma generalidade discernível, alguma ma
neira objetiva e cientificamente acurada de se descrever o pro
cesso, de tal modo que se aplique a todos os clientes? Este capí
tulo dedica-se à discussão dessas questões em seu relacionamen
to específico com a terapia centrada no cliente. 

É preciso deixar claro, desde já, que no atual estado de nos
so conhecimento não sabemos de fato qual é o processo essencial 
da terapia. Cada vez nos impressionamos mais com as muitas ra
mificações do processo e com os diferentes significados que ele 
assume de acordo com o ponto de vista do observador, mas re
conhecemos que uma descrição definitiva é ainda uma tarefa pa
ra o futuro. Em vez de tentar, dogmaticamente, tornar perfeita
mente claro o que não é perfeitamente claro, parece ser melhor 

... 
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apresentar as muitas hipóteses defendidas atualmente acerca do 
processo da terapia centrada no cliente e as evidências de pesqui
sas que apóiam algumas delas. Talvez a própria variedade de hi
póteses sirva para ampliar a visão profissional e estimular a des
coberta de hipóteses mais acuradas e abrangentes. 

De maneira geral, a terapia é um processo de aprendizagem. 
Mowrer (136, 138) contribuiu muito para salientar esse fato, as
sim como outros (190, 191, 184, 185). O cliente aprende novos 
aspectos de si mesmo, novas maneiras de se relacionar com os 
outros, novos modos de comportamentos. Mas o que, precisa
mente, é aprendido, e por quê? É isso que gostaríamos de saber. 
Não é suficiente tomar a teoria do aprendizado, da forma como 
foi desenvolvida a partir de estudos com ratos ou de experiências 
com sílabas sem sentido, e impô-Ia ao processo terapêutico. A 

1'1; 
rica experiência da terapia tem grandes contribuições a dar àqui
lo que conhecemos de um aprendizado significativo, assim como 
tem muito a ganhar com a integração de conhecimentos prévios 
de aprendizagem com fatos conhecidos sobre terapia. Assim, no 
atual momento das ciências psicológicas, temos muito mais per
guntas do que respostas acerca do processo e do conteúdo do 
aprendizado que ocorre na psicoterapia. 

Em tal situação, parece mais adequado examinar, da maneira 
mais atenta que pudermos, os fatos que temos, sejam eles obser
vações clínicas ou descobertas de pesquisas. O material que se se
gue agrupa, sob títulos gerais convenientes, algumas das mudan
ças consideradas, por fatos ou hipótéses, como partes caracterís
ticas desse processo de aprendizado terapêutico, aspectos carac
terísticos do que se descreve como "movimento" do cliente na 
terapia. A ordem da apresentação não é significativa, exceto pe
lo fato de termos colocado em primeiro lugar alguns dos aspec
tos que contam com um maior número de evidências de pesqui
sas. Após essas formulações descritivas, que ~m alguns casos se 
sobrepõem e às vezes parecem contradizer umas às outras, apre
sentamos uma teoria abrangente do processo terapêutico, que es
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Mudança característica ou movimento em terapia 

NO TIPO DE MATERIAL APRESENTADO 

Um dos primeiros aspectos do processo terapêutico a ser es
tudado por métodos de pesquisa foi o movimento no tipo de con
teúdo verbal apresentado pelo cliente. Observou-se que, embora 
o indivíduo tenda, a princípio, a falar sobre seus problemas e seus 
sintomas durante a maior parte do tempo, esse tipo de conversa 
quase sempre é substituído, à medida que a terapia avança, por 
declarações recheadas de insights, demonstrando alguma com

I 
\, 

preensão das relações entre seu comportamento passado e pre
sente e entre os comportamentos atuais. Mais adiante ainda, pa:" 
recem tornar-se mais freqüentes as discussões, por parte do cliente, 
das novas ações que se mostram de acordo com o novo entendi
mento da situação. Esse processo de explorar sentimentos e ati
tudes relacionados a áreas problemáticas, seguido por um insight 
e um auto-entendimento maiores e pela discussão dos comporta
mentos reorientados a partir desses novos insigths, foi a seqüên
cia mais destacada pelo autor ao descrever a terapia centrada no 
cliente em seu livro anterior (166). 

Existem, agora, consideráveis evidências objetivas para dar 
suporte a essa descrição. Snyder, num estudo concluído em 1943 
(196, 197) e Seeman, seis anos depois (180), encontraram resul
tados muito semelhantes. As declarações que se enquadravam na 
categoria de discussão de problema declinaram, no estudo mais 
recente, de 52 por cento do total das conversas dos clientes du
rante a primeira quinta parte do aconselhamento para 29 por cento 
durante a última quinta parte. Declarações de insights e percep
ções alteradas experimentadas como resultado do aconselhamento 
aumentaram de 4 por cento na primeira quinta parte para 19 por 
cento na quinta parte conclusiva. A discussão de planos, que em 
geral envolvia uma reorientação de comportamento, era quase peramos ser suficiente para abarcar as evidências disponíveis até 
inexistente durante os primeiros três quintos dos aconselhameno momento. 

~ 
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to, variando entre 1 e 2 por cento e subindo para quase 5 por 
cento durante o último quinto. Um quadro factual mais comple
to das descobertas de Seeman é mostrado na Tabela I. 

O estudo de Snyder baseou-se numa análise dos vários mi
lhares de declarações de clientes em seis casos, e o de Seeman em 
dez casos, todos gravados. A confiabilidade da categorização por 
diferentes juízes foi alta, com a investigação de Seeman apresen
tando 87 por cento de concordância no julgamento do conteúdo 
das categorias que estivemos discutindo e 76 por cento de concor
dância na categorização das atitudes mencionadas abaixo. Assim, 
as tendências esboçadas parecem ser descrições bastante confiáveis 
de pelo menos um aspecto do processo terapêutico. A relação des
sas tendências com o sucesso terapêutico é sugerida pelo fato de 
que um índice dessas tendências apresentou uma correlação de 
0,56 com classificações de resultados feitas por orientadores. 

TABELA I - TIPOS DE MATERIAL APRESENTADO 
PELO CLIENTE 

(porcentagem de várias categorias por quintas partes do processo de acon
selhamento)* 

Categorias de conteúdo 

Quinta Discussão Insight Discussão Aceitação Todas as outras 
parte de problema de planos simples categorias 

1 51,8070 4,2% 1,2% 34,1% 8,7% 
2 44,7% 6,2% 2,2% 40,2% 6,7% 
3 44,5% 8,8% 1,7% 37,0% 8,0% 
4 35,4% 17,0% 4,6% 36,7% 6,3% 
5 28,6% 19,3% 4,7% 31,4% 16,0% 

Atitudes 

Quinta Positivas Negativas Ambival. Apenas no presente 
parte Total Total Total Positivas Negativas 


1 32,1% 62,1% 5,8% 30,6% 69,4% 

2 40,9070 52,7% 6,4% 42,3% 57,7% 

3 35,2% 55,3% 9,5% 40,1% 59,9% 

4 43,7% 48,1% 8,2% 56,3% 43,7% 

5 46,6% 45,3% 8,1% 62,2% 37,8% 


• Adaptado de Seeman (180, pp. 161, 164, 165). 

Um outro aspecto estudado foi o tipo de atitude expressa
da. Observou-se que embora o cliente, no início da terapia, ten
da a expressar principalmente sentimentos negativos, parece ocor
rer uma mudança numa direção positiva - sejam as atitudes re
lacionadas ao próprio cliente, aos outros ou mesmo a seu am
biente físico. Tanto Snyder como Seeman estudaram essa ques
tão, e os resultados da pesquisa confirmaram a impressão clíni
ca, acrescentando uma nova faceta significativa relativa ao tem
po verbal (presente ou passado) da expressão. Em geral, pode-se 
dizer que as evidências (ver Tabela I para detalhes) mostram que, 
embora atitudes negativas predominem nas fases iniciais da tera
pia, o equilíbrio se altera com o avanço do processo e as atitudes 
positivas passam a exceder ligeiramente as negativas. Mas quan
do o estudo é limitado aos sentimentos atuais do cliente - aque
les que são expressos no tempo presente - a tendência é muito 
mais marcante. Uma aproximação tosca em relação às descober
tas seria dizer que os sentimentos atuais são um terço positivos 
e dois terços negativos durante a primeira quinta parte da tera
pia; na última quinta parte a situação se inverte, com quase dois 
terços de sentimentos positivos e pouco mais de um terço de sen
timentos negativos. 

Há outras maneiras de descrever as alterações que ocorrem 
no material verbal expresso pelo cliente durante o curso da tera
pia. Podemos mencionar várias que ainda não passaram por um 
teste objetivo. 

Clinicamente, parece claro que há um movimento que parte 
dos sintomas para o selj. A exploração do cliente gira primeira
mente em torno dos vários aspectos do problema mas, aos pou
cos, o interesse volta-se mais e mais para o selj. Que tipo de pes
soa eu sou? Quais são meus verdadeiros sentimentos? Qual é o 
meu verdadeiro self? Uma quantidade crescente das conversas 
cen.tra-se nesses tópicos. Não há apenas movimento dos sintomas 
para o selj, mas do ambiente para o selj e dos outros para o self· 
Ou seja, o cliente manipula verbalmente sua situação, dedicando 
uma porção considerável de seu tempo ao exame dos elementos 

t, 
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externos ao selj, assim como às considerações internas. Mas, gra
dualmente, explora a si mesmo quase que à exclusão dos elemen
tos externos ao selj. Isto parece dever-se, em parte, ao fato de 
que o foco do terapeuta encontra-se nos sentimentos, nas per
cepções e avaliações do cliente ou, em outras palavras, nele pró
prio. Deve-se também ao fato de ele perceber que os elementos 
do seljsão os aspectos da situação que, potencialmente, estão mais 
seguramente dentro de seu controle. E também porque sente que 
se estivesse integrado e claro, dentro de si mesmo, com relação 
a seus propósitos e metas, poderia lidar com algum sucesso com 
os aspectos externos de seu problema. 

Uma outra tendência no conteúdo das conversas é o movi
mento do material que sempre esteve disponível na consciência 
para o material que, até a terapia, não estivera disponível para 
o exame consciente. Sobre isso teremos mais a dizer posterior
mente. 

Uma outra modificação no material é o movimento do pas
sado para o presente. Talvez não seja correto dizer que existe uma 
progressão constante nesse sentido, uma vez que as primeiras en
trevistas freqüentemente relacionam-se com problemas presentes. 
Ao examinar qualquer conflito ou relacionamento específico, par
ticularmente quando se trata de algo ameaçador ou doloroso, o 
cliente tende a começar com aspectos passados e só aos poucos 
passa a enfrentar a questão mais crucial - e com freqüência mais 
desagradável - da forma como ela existe no presente. Assim, 
a terapia termina com a pessoa lidando consigo mesma, com suas 
atitudes, emoções, valores e metas da maneira como existem atual
mente. O cliente aprendeu que é seguro abandonar as considera
ções menos perigosas de seus sintomas, dos outros, do ambiente 
e do passado e centrar-se na descoberta do "eu, aqui e agora". 

ALTERAÇÃO NA PERCEPÇÃO E NA ATITUDE EM RELAÇÃO AO SELF 

Os dois capítulos anteriores já indicaram que muito do que 
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ocorre no processo de terapia parece ser melhor explicado em ter
mos do constructo do selj. O selj foi, durante muitos anos, um 
conceito impopular em psicologia, e aqueles cujo trabalho tera
pêutico seguiam uma orientação centrada no cliente não estavam 
nem um pouco inclinados, no início, a usar o selj como um cons
tructo explicativo. No entanto, o intercâmbio verbal em terapia 
apresentava tantas relações com o selj, que a atenção foi forço
samente voltada nessa direção. O cliente sentia que não estava 
sendo seu verdadeiro selj, com freqüência achava que nem se
quer sabia qual era de fato seu verdadeiro selj e mostrava-se sa
tisfeito quando se tornava mais verdadeiramente ele mesmo. Cli
nicamente, essas tendências não podiam ser ignoradas. 

As observações clínicas foram agora reforçadas e ampliadas 
com um número considerável de estudos de pesquisa. Raimy (153, 
154) foi o primeiro a trabalhar nessa área, fornecendo uma am
pla estrutura teórica de pensamento sobre o conceito de selj, que 
infelizmente nunca foi publicada, e também realizando o primei
ro estudo objetivo das atitudes em relação ao selj. Seu trabalho 
foi seguido pelo de vários outros pesquisadores. 

Em toda essa pesquisa, o constructo central é o conceito de 
selj, ou do selj como um objeto percebido no campo fenomeno
lógico. Se uma definição parece útil, pode-se dizer que as expe
riências clínicas e as evidências de pesquisa sugerem uma defini
ção seguindo essas linhas básicas. O conceito de selj, ou estru
trura de selj, pode ser visto como uma configuração organizada 
de percepções do selj que são admissíveis para a consciência. É 
composto de elementos como as percepções das próprias carac
terísticas e habilidades; os objetos da percepção e os conceitos 
do selj em relação aos outros ou ao ambiente; as qualidades de 
valor que são percebidas em associação com experiências e obje
tos; e metas e ideais que são percebidos como tendo valor positi
vo ou negativo. Essa definição surgiu do exame das evidências 
e pode mudar, à medida que posseguimos a investigação dos fe
nômenos da terapia. 

Com essa definição em mente, vamos retornar à nossa ques

~ 
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tão básica: Quais alterações ocorrem caracteristicamente no selj 

durante o curso de uma série de entrevistas terapêuticas? As vá

rias investigações citadas acima fornecem pelo menos o início de 

uma resposta. Descobrimos que as atitudes em relação ao seljco

mo um objeto percebido alteram-se materialmente. Em casos que 

apresentam algum indício de mudança, ou de que a terapia foi 

"bem-sucedida" (seja o critério o julgamento do cliente, o jul

gamento do orientador ou a avaliação de outros profissionais), 

as seguintes afirmações encontrariam apoio em evidências de pes

quisas. 


Conforme a terapia progride, há uma tendência a um aumento 

no número e na proporção de matizes positivos nas referências 

ao selj e nas atitudes relativas ao selj. (154, 180, 197, 203, 204) 

Há uma tendência para um decréscimo no número e na propor

ção de referências ao selj e atitudes relativas ao selj de matizes 

emocionais negativos. (154, 180, 197, 203, 204) 

Atitudes de ambivalência em relação ao selj, nas quais sentimen

tos positivos e negativos são expressos juntos, tendem a sofrer 

um ligeiro aumento até pouco depois da metade da terapia, de

crescendo então ligeiramente. Em nenhum período as atitudes am

bivalentes são freqüentes. (2, 154, 180) 

Na conclusão da terapia, há mais referências ao seljcom matizes 

positivos do que negativos. (2, 154, 180, 197, 203, 204) 

Essas tendências não são observadas, ou são encontradas em me

nor grau, em casos considerados malsucedidos. (154, 195) 

Nas fases iniciais da terapia, as referências ao selj tendem a ser 

expressões negativas, de matizes emocionais ou objetivamente ne

gativas; na conclusão da terapia, as referências ao selj tendem 

a ser ou expressões objetivas, de matiz emocional neutro, ou ex

pressões objetivamente positivas. (203) 


Algumas descobertas, menos gerais em sua natureza, tendem 
a qualificar essas afirmações. 

A maneira mais clara e precisa de medir as tendências acima é 

em termos de sentimentos positivos e negativos em relação ao selj, 

expressos como estando correntemente em vigor. Quando não se 

leva em consideração atitudes passadas, o declive aumenta em am

bas as curvas. (180) 

No caso individual, embora as tendências gerais sejam como as 

descritas, pode haver amplas flutuações nas atitudes relativas ao 

selJ, de entrevista para entrevista. 

Após uma ligeira elevação nas atitudes positivas, atitudes negati

vas podem tornar-se visivelmente predominantes por um tempo 


etc. (49) 

Dentro das tendências gerais descritas, as atitudes relativas ao selj 

sofrem mais variações nos últimos estágios da terapia do que nos 

primeiros. (180) 

Com freqüência, há um decréscimo inicial nas atitudes relativas 

ao selj, antes que a tendência geral de aumento se torne eviden
te. (154, 180) 

O caso "malsucedido" pode manter um nível constantemente alto 

de sentimentos negativos em relação ao seljou um nível constan

temente alto de atitudes positivas quanto ao selj. (154, 195) 


Esse material tem a ver com os sentimentos e as atitudes que 
o cliente tem em relação a si mesmo e com a maneira como esses 
sentimentos se alteram. Provavelmente, a mudança mais básica 
ocorre no modo como ele percebe a si mesmo. Infelizmente, trata
se de um problema complexo e intrigante para ser investigado com 
metodologia de pesquisa; os estudos até o momento são poucos, 
e as descobertas, embora sugestivas em termos do seu significa
do, são escassas em número. O principal estudo foi feito por Shee
rer, e tomando os resultados que se referem ao selj, podemos 
resumi-los como segue. 

Há uma tendência para que a "aceitação do self', operacional
mente definida, aumente durante a terapia. A aceitação do selj, 
de acordo com a definição usada, significa que o cliente tende a: 
_ perceber a si mesmo como uma pessoa de valor, digna de res
peito e não de condenação; 

i, ~__ _ 
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perceber seus padrões como baseados em sua própria experiên

cia, e não nas atitudes ou nos desejos de outros; 

- perceber seus próprios sentimentos, motivos, experiências so

ciais e pessoais sem distorção dos dados sensoriais básicos; 

- sentir-se confortável ao agir em termos dessas percepções.(188, 189) 


O estudo em que se baseiam essas afirmações é confirmado 
por outros, a maioria deles de natureza menos rigorosa. Segun
do esses outros estudos, parece que o indivíduo, na terapia "bem
sucedida", tende a: 
- perceber suas habilidades e características com mais objetivi
dade e maior conforto; (174) 
- perceber todos os aspectos do selfe do self-em-relacionamento 
com menos emoção e mais objetividade; (203) 
- perceber a si mesmo como mais independente e mais capaz 
de lidar com os problemas da vida; (117, 174) 
- perceber a si mesmo como mais capaz de espontaneidade e au
tencididade; (117) 
- perceber a si mesmo como o avaliador da experiência em vez 
de considerar-se como existindo num mundo onde os valores são 
inerentes e ligados aos objetos de sua percepção; (101) 
- perceber a si mesmo como mais integrado, menos dividido. 
(117,174) 

Como podemos resumir essas mudanças na autopercepção? 
O elemento essencial parece ser o fato de que o indivíduo modifi
ca-se em três sentidos gerais. Percebe a si mesmo como uma pes
soa mais adequada, com mais valor e mais possibilidade de en
frentar a vida. Permite que mais dados da experiência entrem na 
consciência e, assim, alcança uma apreciação mais realista de si 
mesmo, de seus relacionamentos e de seu ambiente. Tende a colo
car a base dos padrões dentro dele mesmo, reconhecendo que o 
"bom" e o "mau" de cada experiência ou objeto perceptivo não 
(: algo inerente ao objeto, mas um valor que ele próprio atribui. 

Essas modificações na percepção do selfmerecem muito mais 
esl Ilda do que até agora lhes foi dedicado. No momento em que 
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este livro está sendo escrito, uma nova investigação do problema 

vem sendo realizada, usando a técnica "Q" desenvolvida por Wil

liam Stephenson 1. Essa técnica permite uma análise detalhada da 

percepção do self antes e depois da terapia, assim como do self 

ideal da maneira como é percebido antes e depois da terapia. Os 

resultados dos primeiros casos indicam que o self ideal altera-se 

um pouco durante a terapia, talvez na direção de um ideal mais 

realista ou acessível. O self percebido altera-se de forma ainda 

mais acentuada, numa direção que o coloca mais próximo tanto 

do ideal pré-terapía quanto do ideal pós-terapia. A correlação en

tre o self e o ideal inicialmente é baixa, mas aumenta muito com 

I. Sem entrar numa descrição geral da técnica Q, descrevemos aqui a adap

tação dela a esse tipo de problema. A partir de vários casos de aconselhamento 

gravados, obteve-se uma grande população de todas as declarações referentes ao 

seif. A partir dessa amostragem, fez-se uma seleção aleatória de 150 declarações 

para obter um grupo utilizável. Evidentemente, essa lista inclui uma ampla varie

dade de maneiras de perceber o seif. Para os propósitos de uma pesquisa, pede-se 

ao cliente, antes da terapia, que classifique essas declarações em onze pilhas, com 

os itens menos característicos na pilha O e os mais características na pilha lO. Ele 

é instruído, em seguida, a atribuir a cada pilha um número dado - 4,5, lO, 16, 

25, 30, 25, 16, 10,5,4, respectivamente - para que o resultado seja uma distri

buição normal obrigatória. Tendo completado a classificação, que dá um qua

dro bastante detalhado do seif percebido, pede-se ao cliente que classifique as 

fichas novamente, desta vez para definir seu self desejado ou seif ideal. Depois 

da conclusão da terapia, pede-se a ele que classifique uma vez mais as fichas para 

o seif e para sei! que deseja ser. 

Uma vez que dentro de cada classificação os itens foram colocados um em 

relação ao outro numa mesma série contínua, os resultados de uma classificação 

podem ser correlacionados com os resultados de outra classificação. Assim, po

demos encontrar a correlação do seif pré-terapia com o self pós-terapia, do seif 

pré-terapia com o ideal pré-terapia etc. O coeficiente de correlação indica então 

similaridade entre as classificações, se a correlação for positiva; falta de similari

dade, se a correlação for em torno de zero; ou oposição entre as classificações, 

se a correlação for negativa. A eficácia máxima do método é obtida computando-se 

todas as correlações e fatorando-se a matriz resultante pelas técnicas usuais. Isto 

possibilita a descoberta de quaisquer padrões ou "fatores" presentes em todas 

as classificações do cliente. 

Uma das vantagens dessa técnica é que permite a utilização de procedimen
tos estatísticos bastante elaborados em grandes populações de itens retirados de 

um ou de um pequeno número de casos. Desta forma, a riqueza clínica perde 

muito menos na investigação estatística. Esse modo de abordagem oferece mui

tas promessas como ferramenta de pesquisa. Infelizmente, ainda não se publicou 

nenhuma descrição muito adequada do método, embora o leitor possa consultar 

Stephenson (201, 202). 

____________~~.~~r~ 
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a terapia, por causa das mudanças convergentes que ocorrem tanto 
no selj como no ideal. Assim, o resultado da terapia parece ser 
uma congruência maior entre o selj e o ideal. O selj e os valores 
que ele sustenta já não são tão disparatados. Essas afirmações 
são altamente hipotéticas e podem sofrer muitas alterações quando 
as pesquisas em andamento forem concluídas. São mencionadas 
aqui para indicar que a rota metodológica está aberta agora para 
um estudo rigoroso e detalhado das percepções do selj, em todas 
as suas ramificações. Pode-se estudar agora, separadamente, a 
percepção das características do selj, do selj-em-relacionamen
to-com-os-outros, de valores em torno dos quais o selj se organi
za, e de metas e ideais. Estes podem ser estudados intensivamen
te não só através de estudos intercorrelacionais, mas também 
relacionando-os com classificações e julgamentos feitos por ou
tros - de preferência utilizando o método "Q". 

UMA DESCRiÇÃO CLíNICA 

Tentemos colocar em termos mais personalizados e clínicos 
parte do material que foi exposto acima em terminologia objeti
va de pesquisa. O cliente tende a entrar na terapia com uma vi
são crítica de si mesmo, com maior ou menor grau de subestima 
e se julgando em larga medida, a partir de padrões estabelecidos 
por outros. Tem um ideal para si mesmo, mas para ele esse ideal 
é muito diferente de seu selj atual. Emocionalmente, a balança 
de sentimentos em relação a si mesmo pende decididamente para 
o lado negativo. 

Com o avanço da terapia, ele com freqüência sente-se ainda 
mais desencorajado e crítico quanto a si mesmo. Descobre-se mui
tas vezes experimentando atitudes bastante contraditórias em re
lação a ele mesmo. Ao explorar. essas atitudes, torna-se gradual
mente mais realista em termos de sua percepção de si mesmo e 
mai~ capaz de aceitar-se "como é". À medida que desenvolve mais 
interesse pelos seus sentimentos e atitudes atuais, descobre que 
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pode encará-los de forma objetiva e experimentá-los não como 
base para a autocondenação ou para a auto-aceitação emocio
nais. São apenas ele próprio observado em ação. Esse selj "da 
maneira como é" é visto como algo de valor, algo com que ele 
pode conviver. O processo de forma alguma é linear; pode haver 
entrevistas em que a avaliação do selj desaba até um nível muito 
baixo, fazendo o cliente sentir-se sem valor e desesperançado. To
davia, em geral desenvolve menos medo das atitudes que percebe 
dentro de sua experiência; preocup~-se menos com o julgamento 
que farão dele e passa mais tempo decidindo quais são seus pró
prios valores básicos. Conforme as mudanças vão ocorrendo, 
sente-se mais espontâneo em suas atitudes e seu comportamento; 
experimenta a si próprio como uma pessoa mais real, mais inte
grada. Descobre, lentamente, que aquilo que deseja ser 
movimentou-se para um ponto mais acessível e que, de fato, ele 
próprio se modificou, tornando-se muito mais próximo de seu 
ideal. Sua vida interior torna-se mais confortável, mais livre de 
tensão. Esta parece ser a descrição clínica das mudanças do selj 
durante a terapia, como revelaram estudos objetivos. 

MUDANÇA NO MODO DE PERCEBER 

Um outro grupo de fenômenos que apresentam movimento 
ou mudança durante a terapia tem a ver com um processo de di
ferenciação aumentada no campo perceptivo. Esses fenômenos 
poderiam ser examinados sob o título "movimento no aprendi
zado", uma vez que o aprendizado é, essencialmente, uma dife
renciação aumentada no campo (200, p. 38). Poderiam ter sido 
chamados de "desenvolvimento de um processo de pensamento 
mais adequado" ou de "mudança na direção de um raciocínio 
de bases mais sólidas". O ponto essencial para a terapia, quando 
observada a partir desse ângulo, é que o modo como o cliente 
percebe os objetos em seu campo fenomenológico - suas expe
riências, seus sentimentos, seu selj, outras pessoas, seu ambiente 
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- sofre uma mudança na direção de uma diferenciação maior. 
Esta é uma forma importante de ver a terapia, e é pena que, até 
o momento, haja tão poucas pesquisas nessa área, exceto algu
mas sobre percepção do selJ, já mencionadas, e o estudo de Beier 
(21), comentado abaix02. 

Caracteristicamente, o cliente modifica-se de abstrações de 
alto nível para percepções mais diferenciadas, de generalizações 
amplas para generalizações limitadas, intimamente enraizadas em 
experiências primárias. O cliente que inicia a terapia com o senti
mento expresso de ser uma pessoa sem solução e inútil passa, du
rante a terapia, a experimentar-se de fato como inútil algumas 
vezes; outras vezes, porém, mostra qualidades positivas e, em ou
tras ainda, exibe uma agressão negativa. Experimenta a si mes
mo como tendo um funcionamento bastante variável - em resu
mo, como uma pessoa que não é nem fatalmente preta, nem to
talmente branca, mas uma reunião interessante de vários tons de 
cinza. Para ele é muito mais fácil, como já foi mencionado, acei
tar essa pessoa mais diferenciada. 

Tomemos a cliente cuja atitude expressa, no início da tera
pia, era "Minha mãe é uma praga!" Durante a terapia, ela co
meça a perceber, de uma maneira diferenciada, suas diversas ex

2. o estudo muito interessante de Beier fornece evidências diretas sobre a 
questão da diferenciação perceptiva, revertendo o processo, induzindo ansiedade 
e estudando depois o resultado. Ele aplicou a todos os seus sujeitos (sessenta e 
duas mulheres) um teste Rorschach, um teste de desorientação perceptiva e uma 
bateria de testes para medir a capacidade abstrata - capacidade de manter vá
rias tarefas ao mesmo tempo, sintetizá-Ias, categorizar materiais, movimentar-se 
de um conceito para outro. Depois, induziu ameaça no grupo experimental en
tregando a cada membro uma interpretação estruturada, mas exata e individual
mente diferente, dos resultados Rorschach. Quando o grupo experimental e o grupo 
de controle correspondente foram testados novamente com os testes de raciocí
nio abstrato, descobriu-se que o grupo experimental revelava uma perda da ca
pacidade abstrata e um aumento na rigidez de raciocínio e percepção, em compa
ração com o grupo de controle. As diferenças foram significativas. 

Do ponto de vista de nosso interesse na terapia, esse estudo sugere que a 
diferenciação e a formulação de hipóteses flexíveis diminuem sob ameaça e, pro
vavelmente, aumentam na ausência de ameaça; e também que a ameaça ao self 
pode facilmente ser produzida pela avaliação de um especialidade a partir de uma 
csl ruI Ufa de referência externa. 
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periências da mãe. A mãe rejeitou-a na infância mas, ocasional
mente, fazia-lhe as vontades; a mãe tem boas intenções; tem sen
so de humor; não tem uma boa instrução; tem um temperamen
to violento e irracional; quer muito ser orgulhosa da filha. O re
lacionamento com a mãe na infância é examinado e diferenciado 
do relacionamento com a mãe hoje. À medida que o processo 
avança, a generalização global "Mamãe é uma praga e não há 
como me relacionar com ela" é percebida como bastante inade
quada para encaixar-se aos fatos complexos da experiência pri

mária. 
Esse processo pode ser observado em quase todos os clien

tes. Eles se movimentam de generalizações consideradas insatis
fatórias para guiar suas vidas a um exame das ricas experiências 
primárias que lhes serviam de base - um movimento que expõe 
a falsidade de muitas de suas generalizações e proporciona uma 
base para abstrações novas e mais adequadas. Geralmente, no fi
nal da terapia, o cliente encontra-se no processo de formular es
sas novas orientações para si mesmo. Nas terapias mais bem
sucedidas, ele com certeza também internaliza a conveniência de 
basear -se mais estreitamente na experiência direta, particularmente 
quando as orientações que estiver usando para sua vida mostram

se questionáveis. 
Evidentemente, esse processo não é algo que simplesmente 

acontece. É facilitado pelas condições especiais da relação tera
pêutica - a total liberdade para explorar cada porção do campo 
perceptivo e a total liberdade das ameaças ao selj, que o terapeu
ta centrado no cliente, em particular, proporciona. 

O leitor deve ter notado que nossa exposição está em con
cordânia básica com algumas das idéias fundamentais da semân
tica (81, 98, 105). Colocando algumas dessas proposições em ter
minologia semântica, podemos dizer que o cliente tem vivido de 
acordo com um mapa. Na terapia, ele descobre em primeiro lu
gar que o mapa não é o território - que o território da experiên
cia é muito diferente e bem mais complexo. Descobre também 
que, mesmo como mapa, seu mapa apresenta erros sérios. A te
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rapia lhe dá uma oportunidade segura de descer do elevado nível 
de abstração de seu mapa e explorar o território da experiência 
primária. Quando ele estiver construindo um novo mapa, com 
a nova consciência de que é apenas um mapa e não a experiência 
propriamente dita, a terapia pode ser encerrada. 

Utilizando outra terminologia semântica, pode-se dizer que 
o cliente reduz gradualmente o caráter conotativo de suas rea
ções - a tendência a ver a experiência em termos absolutos e in
condicionais, a generalizar em excesso, a ser dominado por con
ceitos ou crenças, a não conseguir fundamentar suas reações no 
tempo e no espaço, a confundir fato e avaliação, a basear-se em 
idéias mais do que na realidade - e move-se em direção a um 
tipo mais denotativo de reação. Pode-se definir isso como uma 
tendência a ver as coisas em termos limitados e diferenciados, a 
estar consciente da base tempo-espaço dos fatos, a ser dominado 
por fatos e não por conceitos, a avaliar de múltiplas maneiras, 
a ter consciência de níveis diferentes de abstração, a testar suas 
inferências e abstrações a partir da realidade, sempre que possível. 

Uma outra maneira de descrever a questão da diferenciação 
é discuti-la em relação à simbolização. O ser humano lida com 
boa parte de sua experiência por meio de símbolos ligados a ela. 
Esses símbolos ajudam-no a manipular elementos de sua expe
riência um em relação ao outro, a projetar-se em novas situações, 
a fazer muitas previsões acerca de seu mundo fenomenológico. 
Em terapia, uma das mudanças que ocorre é a substituição de 
símbolos deficientes e generalizados por outros mais adequados, 
exatos e diferenciados. Assim, tomemos a mãe que experimenta 
muitos sentimentos negativos em relação ao seu filho. Esses sen
timentos estão todos agrupados sob a formulação simbólica "Es
tou irritada e zangada com ele porque ele é ruim". Mas quando 
se vê livre de qualquer ameaça a si própria, pode examinar essas 
experiências atitudinais e viscerais e ligar a elas símbolos mais pre
cisamente diferenciados. Algumas delas ainda são descritas com 
precisão nos termos usados anteriormente, mas outras passam a 
ser simbolizadas em termos como "Estou irritada com ele por-
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que gostaria de nunca tê-lo tido", "Estou zangada com ele por
élue interrompeu minha carreira", "Ele me aborrece porque re
presenta a responsabilidade adulta que sempre tentei evitar". Con
forme os símbolos empregados correspondam mais de perto às 
experiências básicas e reais, as conclusões tiradas com base na 
manipulação simbólica tornam-se mais sólidas, por serem fun
damentadas na realidade. 

I É preciso esclarecer que o termo diferenciação, da forma co
mo é utilizado nesta seção, não significa simplesmente a percep
ção de aspectos cada vez mais minuciosos do campo fenomeno
lógico. Significa separar, e colocar em perspectiva, todos os ele
mentos perceptivos significativos que, até então, não foram re
conhecidos. Dessa forma, Curran (49), numa análise significati
va e exaustiva de vinte entrevistas gravadas de um caso, descobre 
que a percepção das relações é um dos aspectos importantes do 
processo terapêutico. Nas primeiras entrevistas, o cliente, um in
divíduo muito fechado, discute vinte e cinco "problemas" dife
rentes, de uma forma muito discreta. À medida que a terapia pros
segue, surgem cada vez mais exemplos em que se percebe a rela
ção entre os problemas. Assim, o cliente começa a perceber que 
sua tendência à timidez e ao retraimento está relacionada ao sen
timento de que é um gênio, superior aos outros. Gradualmente, 
percebe-se como um padrão muito mais integrado, no qual a lu
ta e o conflito giram em torno de certas questões básicas - ques
tões que ele é capaz de encarar e resolver, agora que diferenciou 
os elementos cruciais que ocuparam boa parte de sua vida. 

Um outro aspecto ainda da experiência terapêutica de dife
renciação aumentada pode ser descrito em termos da resolução 
de problemas. Duncker (52) fez uma análise profunda dos pro
cessos psicológicos envolvidos quando o sujeito está lidando com 
tarefas-problemas e questões matemáticas. Boa parte dos mes
mos fenômenos são evidentes em terapia. As hipóteses são ex
ploradas uma após outra, de maneira não muito ordenada. Há 
a experiência de ver surgir algo que, até então, estivera funda
mentado no campo perceptivo. Há a mudança especial na rela
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ção figura-plano de fundo que Duncker descreve como a soltura 
versus a fixidez de um objeto perceptivo. Ou seja, tanto na reso
lução de problemas como na terapia, a pessoa passa a aceitar um 
certo elemento da situação como algo dado ou fixo. Quando volta 
a percebê-lo como algo que não é fixo, está apto a ter uma ver
dadeira experiência de "Aha!" e descobre-se muito mais perto 
da solução do problema. Assim, a súbita constatação do sujeito 
de Duncker de que a rolha na garrafa de tinta não está fixa na
quela relação percebida, mas é uma ferramenta possível, uma 
chanfradura para se segurar um palito na posição desejada, 
transformou-a de objeto fixo no campo perceptivo dele para um 
objeto solto e manipulável. Da mesma forma, na terapia, a mãe 
que vê o filho como ruim passa a encarar isso não como um as
pecto fixo e determinado da situação, mas como algo manipulá
vel e mutável, um elemento perceptivo' 'solto". Ou o cliente que 
vê sua homossexualidade como uma parte definida do quadro pas
sa a percebê-la como algo possível de ser alterado e de forma al
guma mais fixo do que qualquer outro padrão de seu comporta
mento. Essa mudança da percepção de elementos como fixos e 
rígidos para a percepção de elementos como "soltos" ou mutá
veis é um dos mais importantes tipos de diferenciação que ocorre 
em terapia. 

Talvez essa discussão sirva para demonstrar por que, para 
alguns, o processo terapêutico pode ser totalmente descrito em 
termos da diferenciação. Snygg e Combs afirmam: "Podemos, 
portanto, definir a psicoterapia, a partir de um ponto de vista 
fenomenológico, como a provisão de experiências por meio das 
quais o indivíduo se torna capaz de fazer uma diferenciação mais 
adequada do seiffenomenológico e de sua relação com a realida
de externa. Se tais diferenciações puderem ser feitas, a necessi
dade do indivíduo, de manutenção e ampliação do seif fenome
nológico fará o resto" (200, p. 285). 

MOVIMENTO EM DIREÇÃO À CONSCIÊNCIA DE EXPERIÊNCIAS NEGADAS 

Uma das mudanças mais características na terapia, e talvez 
lima das mais importantes, é o processo de trazer à consciência 
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experiências que, até então, não eram conscientes para o cliente. 
O que ocorre, psicologicamente, quando o indivíduo lida, então, 
com o material "reprimido"? Nossa experiência indica que isso 
seria melhor descrito em termos de uma diferenciação maior da 
percepção e uma simbolização mais adequada - processos que 
acabamos de discutir. 

Vamos pegar um exemplo simples e acompanhar seu desen
volvimento - o caso de uma mulher que sofria de tonturas e 
ameaças de desmaio, sem qualquer causa orgânica evidente. Es
se comportamento ocorria em ocasiões imprevisíveis, geralmen
te em reuniões sociais, para grande constrangimento dela e de to
das as pessoas envolvidas. Ela não conseguia ver uma razão para 
esse comportamento. À medida que explora a situação, identifi
ca o fato de que o comportamento parece ocorrer nas situações 
em que causa maior constrangimento ao marido. Mas isso não 
contribui para a compreensão do problema, diz ela, porque gos
ta do marido e não tem motivo algum para querer prejudicá-lo. 
Ao aceitar tudo isso, move-se lentamente, ao longo de sucessivas 
entrevistas, a afirmar que, se havia algum antagonismo em rela
ção ao marido, era inteiramente inconsciente e involuntário; que 
sentira antagonismo em relação a ele alguns anos antes, quando 
o sintoma começara; que ainda tinha um desejo de controlá-lo 
e que o sintoma era uma forma de tentar fazê-lo; que imaginava 
que o sintoma servia tanto ao propósito de opor-se a ele como 
ao de punir a si mesma por causa disso; que, à luz de todos os 
fatos recém-percebidos, teria que encontrar maneiras mais aber
tas e diretas de expressar esse antagonismo. 

Examinando a seqüência a partir de um ponto de vista psi
cológico, parece claro que, todo o tempo, ela vinha experimen
tando, visceralmente, sentimentos de oposição em relação ao ma
rido. O elemento ausente crucial é a simbolização adequada des
sas experiências. Essa explicação se ajusta ao fato de ela ter men
cionado, nas primeiras entrevistas, que se sentia muitas vezes tensa 
e aborrecida antes de ocorrerem as tonturas e os desmaios. Era 
até aí que chegava a simbolização. Também parece claro que a 
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razão básica para o fenômeno da "repressão" ou "negação da 
experiência" é que a simbolização adequada da experiência em 
questão estaria definitivamente e, com freqüência, profundamente 
em contradição com o conceito de self do indivíduo. A mulher 
que acabamos de descrever não era, a seus olhos, uma pessoa que 
se oporia teimosamente ao bom marido, ou alguém que pudesse 
abrigar sentimentos hostis gratuitos em relação a ele. Assim, era 
preciso dar uma simbolização distorcida a essas sensações visce
rais, talvez nem mesmo simbolizá-las. Parece também que a libe
ração das "repressões", ou o movimento para a consciência de 
experiências negadas, não é simplesmente uma questão de buscá
las e trazê-las à tona, seja isso feito pelo cliente ou pelo terapeu
ta. Elas não podem ser abertamente simbolizadas até que o con
ceito de selfesteja suficientemente revisto para aceitá-las. A mu
dança no self é fato anterior, e não conseqüente, à recuperação 
do material negado ou reprimido. 

Mas estamos nos aprofundando cada vez mais numa teoria 
do processo, a qual nos propusemos a discutir na parte final do 
capítulo. Vamos retornar a um nível mais descritivo em relação 
a essas experiências não simbolizadas ou inadequadamente sim
bolizadas. Na prática, pode-se observar que, em geral, o primei
ro passo em direção à revelação desse material é a percepção de 
incongruências. No caso citado há pouco, a mulher reconhece pri
meiro uma discrepância do tipo: amo meu marido, no entanto 
meu comportamento dá a impressão de que desejo constrangê
lo. Em outro caso, poderia ser: desejo progredir profissionalmen
te, no entanto fracasso em todos os cursos necessários para al
cançar esse progresso. Ou ainda: quero que meu casamento con
tinue, mas pareço estar me comportando de forma a destruí-lo. 
Quando tais discrepâncias são claramente percebidas, o cliente 
não consegue ignorá-las. Ele é motivado a descobrir a razão da 
discrepância, seja ela devida a uma descrição inexata de seus pró
prios sentimentos (o que normalmente é verdade) ou a uma des
crição inexata de seu comportamento. 

Embora o processo de trazer a experiência para uma COllS
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ciência adequadamente simbolizada seja reconhecido por várias 
orientações terapêuticas como um elemento importante e básico 
da terapia, ainda não há investigações objetivas a esse respeito. 
De um ponto de vista clínico descritivo, porém, podemos dizer 
que a terapia bem-sucedida parece acarretar o processo de trazer 
à consciência, de uma maneira adequadamente diferenciada e pre
cisamente simbolizada, experiências e sentimentos que, no mo
mento, contradizem o conceito de self do cliente. 

MOVIMENTO CARACTERíSTICO NO PROCESSO DE VALORAÇÃO 

Quando ouvimos gravações de entrevistas terapêuticas e es
tudamos o material transcrito, fica muito evidente que a terapia 
tem muito a ver com o que é percebido como "bom" ou "mau", 
"certo" ou "errado", "satisfatório" ou "insatisfatório", envol
vendo de alguma forma o sistema de valores do indivíduo e as 
modificações nesse sistema. Esse aspecto da terapia tem sido pou
co discutido e, até o momento, praticamente ignorado nas abor
dagens de pesquisa. A presente discussão deve ser encarada ape
nas como exploratória, e de forma alguma definitiva. 

Parece ser verdade que, no início da terapia, a pessoa está 
vivendo, em grande medida, com base em valores que introjetou 
de outros, de seu ambiente cultural pessoal. A situação pode ser 
esquematicamente representada por alguns dos valores expressos 
ou insinuados pelos clientes - os parênteses indicam a fonte des
ses valores". 

"Nunca devo ter raiva de ninguém" (porque meus pais e a igre
ja condenam a raiva). 

"Devo ser sempre uma mãe amorosa" (porque qualquer ou
tra atitude é inaceitável em meu grupo de classe média). 

"Devo ser bem-sucedido em meus cursos" (porque meus pais 
contam com meu sucesso). 
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"Tenho impulsos homossexuais, o que é muito ruim" (de acor
do com a nossa cultura). 

"Devo ser assexuado" (porque minha mãe parece considerar 
o sexo feio e impróprio para pessoas decentes). 

"Devo tratar meu comportamento sexual como algo superfi
cial" (porque meus amigos sofisticados têm essa atitude). 

À medida que a terapia progride, o cliente passa a perceber 
que está tentando viver de acordo com o que os outros pensam, 
que não está sendo real e que se sente cada vez mais insatisfeito 
com a situação. Mas se ele abandonar esses valores introjetados, 
o que vai substituí-los? Segue-se um período de confusão e incer
teza quanto aos valores, uma certa sensação de insegurança por 
não ter bases para julgar o que é certo ou errado, bom ou mau. 

Aos poucos, a confusão dá lugar à constatação de que as 
evidências em que ele pode basear seus juízos de valor são supri
das por suas próprias impressões, sua própria experiência. Satis
fações a curto e longo prazo podem ser reconhecidas, não pelo 
que os outros dizem, mas pelo exame da própria experiência. O 
sistema de valores não é algo necessariamente imposto de fora, 
mas algo experimentado. O indivíduo descobre que tem dentro 
de si a capacidade de pesar as evidências de suas experiências e 
decidir-se quanto a coisas que contribuam para o aperfeiçoamento 
a longo prazo do self (o que, inevitavelmente, também envolve 
o aperfeiçoamento de outros "selves". Uma investigação preli
minar de Kessler (101), analisando o material de três casos, indicou 
que as avaliações, a princípio, tendiam a ser sentidas como fixas 
e residentes no objeto; esse ponto de vista começava a ser substi
tuído a partir do reconhecimento de que juízos de valor não são 
necessariamente fixos, mas mutáveis; por fim, havia uma tendên
cia a reconhecer que as avaliações eram feitas pelo indivíduo e 
que a avaliação pessoal podia ser alterada, dependendo das evi
dências. 

O PROCESSO TERAPÊUTICO 


175 


Uma outra conceituação desse processo desenvolveu-se a par
tir de nossa visão do loeus de avaliação. Na maior parte das de
clarações que fazem ou sugerem um juízo de valor, o [oeus espa
cial da origem da avaliação pode ser rapidamente inferido. Nas 
fases iniciais da terapia, parece haver uma tendência para que o 
loeus de avaliação esteja situado fora do cliente - como uma 
função dos pais, da cultura, dos amigos e do orientador. Alguns 
clientes esforçam-se tremendamente para que o terapeuta exerça 
a função de valoração, de modo a fornecer-lhes diretrizes de ação. 
Na terapia centrada no cliente, contudo, uma descrição do com
portamento do orientador é que ele mantém constantemente o 
loeus de avaliação no cliente - o que é evidente, em parte, pela 
maneira como ele verbaliza suas respostas. "Você está bravo 
com ... "; "Você está confuso com ... "; "Então lhe parece que ... "; 
"Você sente que ... "; "Você acha que é ruim porque ... ". Em ca
da uma dessas respostas, a atitude e a escolha das palavras bus
cam indicar que é a avaliação que o cliente faz da situação que 
está sendo aceita. Pouco a pouco, o cliente descobre que não só 
é possível, mas também satisfatório e sensato aceitar o loeus de 
avaliação dentro dele mesmo. Quando essa experiência torna-se 
internalizada, os valores já não são vistos como coisas fixas ou 
ameaçadoras. São julgamentos feitos pelo indivíduo com base em 
sua própria experiência, estando portanto sujeitos a mudanças 
sempre que uma nova experiência forneça evidências novas e al

teradas. 
Assim, alguns dos valores aceitos que foram esquematica

mente resumidos acima podem alterar-se de forma notável quando 
avaliados à luz da própria experiência do cliente. 

"Devo ficar bravo com uma pessoa quando me sinto profun
damente zangado, porque isso deixa menos efeito residual do que 
reprimir o sentimento e, na verdade, contribui para um relaciona
mento melhor e mais realista." 

&.. -----~ --~-~~ 
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"Devo ser uma mãe amorosa quando me sinto assim, mas não 
preciso ter medo de outras atitudes quando elas existem." 

"Devo ser bem-sucedido em meus cursos apenas se eles tive
rem um significado de longo alcance para mim." 

"Tenho impulsos homossexuais e estes são capazes de expres
sões que elevam o selfe os outros e de expressões que fazem o con
trário. " 

"Aceito minha sexualidade e valorizo altamente as expressões 
dela que resultam num aprimoramento do selfe dos outros: valori
zo menos as expressões que oferecem apenas satisfações passagei
ras ou que não contribuem para o aperfeiçoamento do self." 

Talvez o caso de uma jovem cliente possa ilustrar um pouco 
o movimento que ocorre na transferência do [oeus de avaliação. 
Uma parte da segunda entrevista pode indicar como certos pa
drões e valores foram introjetados e o efeito que tiveram sobre 
o comportamento dela. Parece bastante claro que, durante algum 
tempo de sua vida, esses valores foram diretrizes satisfatórias para 
a ação, mas agora há uma espécie de discrepância profundamen
te insatisfatória. Ela sente que já não quer agir de acordo com 
esses valores, mas não tem nada para substitUÍ-los. 

C102: Parece ... não sei... provavelmente vem desde minha infân
cia. Eu ... por alguma razão eu ... minha mãe me dizia que eu era 
a queridinha do meu pai. Embora nunca tenha percebido nada ... 
isto é, eles nunca me trataram como a preferida. E as outras pes
soas sempre pareciam achar que eu era privilegiada na família. Mas 
nunca tive nenhum motivo para achar isso. E, pelo que posso ver 
quando penso nisso agora, só o que acontecia'é que a família era 
mais condescendente com as outras crianças do que comigo. E pa
rece que, por alguma razão, minha família me manteve num pa
drão mais rígido do que as outras crianças. 
0103: Você não tem muita certeza de ter sido a preferida; apenas 
que a situação familiar parecia mantê-la em padrões muito altos. 
Cl03: Hum-hum. Foi isso mesmo que eu pensei; e que as outras 
pessoas podiam cometer erros, fazer coisas como se fossem crian-
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ças levadas, ou "ah, foi só uma travessura de criança", ou "a gen
te só podia esperar isso mesmo", mas Alice não devia fazer esse 
tipo de coisas. 
0104: Humm. Com outras pessoas era apenas ... ah, uma pequena 
travessura; mas quando se tratava de você, simplesmente não de
via ser feito. 
Cl04: Foi essa a idéia que tive. Acho que toda essa questão dos 
meus padrões, ou meus valores, é uma coisa que tenho que pensar 
com muito cuidado, já que faz um bom tempo que venho duvidan
do se algum dia foram realmente sinceros. 
0105: Humm. Não está certa de que realmente tenha valores pro
fundos dos quais tenha certeza. 
C105: Hum-hum. 
0106: Já faz algum tempo que vem duvidando disso. 
C106: Bem, já experimentei essa sensação antes. Embora tenha uma 
coisa, quando eu tomo decisões não preciso ... eu não penso ... Pa
rece que algumas pessoas têm ... têm uns valores bastante sólidos 
que elas podem usar para pesar as coisas quando querem tomar uma 
decisão. Bem, eu não, e acho que sou uma oportunista (rindo). Fa
ço o que parece ser a melhor coisa no momento e deixo acontecer. 
0107: Você não tem padrões de medida que possa utilizar. 
C107: Sim. É assim que me sinto. (Pausa) Nosso tempo já está aca
bando, sr. L.? 
01OS: Ainda temos mais algum tempo. 
CJOs: Estava pensando nessa história de padrões. Eu desenvolvi 
uma espécie de habilidade, eu acho, de ... bem ... hábito ... de ten
tar fazer as pessoas se sentirem à vontade perto de mim, ou de fa
zer as coisas correrem bem. Nãq sei se isso vem desde a infância, 
ou ... bem, na nossa situação familiar, em que família era grande 
e havia tantas diferenças de opinião e essas coisas, sempre tinha 
que existir um apaziguador por perto (rindo), reconhecendo os mo
tivos que levaram ao desacordo e agindo como uma espécie de lu
brificante para manter tudo funcionando. Bem, assumi esse papel 
por muito tempo. E ... eu ... ficou de tal maneira que ... antes desse 
tipo de coisa acontecer, eu achava que, como uma pessoa numa 
situação social ou num grupo de pessoas ... ah, numa pequena reu
nião ou festa, ou coisa parecida ... eu podia ajudar para que tudo 
corresse bem enquanto parecia estar me divertindo. E eu via quan
do uma outra pessoa precisava de um estímulo, ou quando alguém 
estava sem companhia, ou quando alguém não estava gostando da 
companhia, e alguma coisa ... alguém que estava parado num can
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to, então eu podia ir até lá e conversar com ele. E às vezes eu me 
surpreendia argumentando contra aquilo que eu realmente pensa
va quando via que a pessoa responsável pela festa ficaria muito abor
recida se eu não fizesse a minha parte. Em outras palavras, eu nem 
sempre estava ... isto é, eu nunca me sentia sendo firme e decidida 
em relação às coisas. Eu via o que achava que era necessário na 
situação e imaginava que idéia eu poderia lançar na roda para fa
zer as pessoas se sentirem felizes e fazia isso. 
0109: Em outras palavras, você sempre agia no sentido de tentar 
manter as coisas em paz, de fazer com que as pessoas se sentissem 
melhor, de ajeitar a situação. 
C109: Sim. Acho que era isso. Agora, o motivo por que eu fazia 
isso devia ser ... isto é, não que eu fosse uma boa samaritana que 
saísse por aí para fazer as pessoas felizes, mas provavelmente esse 
foi o papel que eu achei mais fácil desempenhar. Eu já fazia tanto 
isso em casa. Simplesmente não defendia minha próprias convic
ções, e já nem sei se de fato tenho alguma convicção para defender. 
OIlO: Você sente que, há muito tempo, vem desempenhando o pa
pel de aparar as arestas, ou ajeitar as diferenças, ou o que não ... 
Cno: Hum-hum. 
01Il: Em vez de expressar suas próprias opiniões ou reações na si
tuação. É isso? . 
Cln: Isso mesmo. Ou que, na verdade, não tenho sido sinceramen
te eu mesma, que não sei de fato qual é o meu verdadeiro eu, e 
que venho apenas desempenhando um papel falso. Eu tentava preen
cher qualquer papel que a situação exigisse e que não havia nin
guém mais para desempenhar. 
0112: Qualquer que fosse o tipo de pessoa necessária, você seria 
essa pessoa, em vez de ser algo original ou verdadeiramente seu. 
CI12: Acho que sim. Lembro de um verão. A gente costumava ir 
para o acampamento da Associação Cristã de Moços nos verões. 
E nossa família morava meio longe, quase nos limites da cidade. 
A gente ia com os grupos da escola, que viajavam para lá numa 
certa época do verão. Não conhecíamos muito bem aquelas crian
ças, porque só as víamos aos domingos, na igreja. Então, ir para 
o acampamento não era uma experiência tremendamente agradá
vel, porque me sentia um pouco estranha no meio das crianças. Bem, 
naquele verão ... eu já tinha ido uma vez ao acampamento antes 
disso ... e acho que decidi que ia ser uma das meninas populares 
do acampamento. Então fui acampar com aquelas crianças que eu 
não conhecia muito bem. E não me lembro do que fiz naquele ve-

O PROCESSO TERAPÊUTICO 

179 

rão; mas o fato é que voltei para casa como a menina mais popu
lar. O que me lembro é que, quando me aprontei para ir ao acam
pamento, eu ... não sei que idade eu tinha ... acho que ainda não 
tinha treze; talvez doze ou treze, não sei bem; mas eu simplesmente 
decidi que seria a garota mais popular do acampamento. Então fui 
para o acampamento com essa decisão e fiz as coisas que precisa
vam ser feitas. Qualquer coisa, sei que não ... ah, devia ter um monte 
de tarefas chatas também, como arrumar as camas das outras me
ninas e coisas parecidas ... tenho certeza disso. Mas, de qualquer 
forma, me engajei na campanha, voltei para casa e fui mesmo es
colhida a garota mais popular do acampamento (rindo). E parece 
que tenho feito coisas assim em vez de desenvolver um eu real. 
On3: Em outras palavras, sempre foi uma espécie de campanha 
planejada, e não porque você de fato se sentisse assim ou realmen
te quisesse ser esse tipo de pessoa. É isso? 

CIJ3: É. Acho que sim. Parece que é mais que isso ... que não é rea
lista, ou não é honesto, ou não ... não é sincero, talvez. 

A transferência do locus de avaliação, neste caso, foi pro
funda e importante. Para um breve exemplo, uma pequena ex
periência servirá para ilustrar °tipo de mudança que estamos des
crevendo. A seguinte passagem ocorre na oitava entrevista. 

C346: Agora ... uma das coisas que eu estava fazendo, ah, uma coisa 
que ... que me incomodava era estar, bem, viver no alojamento é 
difícil... não só conviver bem com um grupo de pessoas, ahh, que 
não são interessantes, mas tudo em volta. Bem, eu, ahn, descobri 
que estava passando muito mais tempo com um grupo de pessoas 
que eu não achava interessante ... Eram pessoas agradáveis, e eu 
gostava de participar com elas de certas atividades, mas, bem, ha
via muitas diferenças. E a gente havia adquirido o hábito de tomar 
o café da manhã juntos, almoçar juntos, jantar juntos e ficar sen
tados conversando à noite. Agora vejo que sou, ahn, capaz de, ahn,. 
pelo menos estou me afastando um pouco desse grupo. E, ahn, te
nho estado com pessoas um pouco mais estimulantes, pessoas com 
quem realmente acho que tenho mais coisas em comum. 
0346: Isto é, você de fato escolheu afastar-se do grupo em que en
trou por acaso e selecionou pessoas com quem gostaria mais de se 
associar, certo? 

A~______________________________---
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C347: A idéia é essa. Eu ... eu, ahn, não estou fazendo nada drásti
co. Não dei nenhum grande pulo. Mas, bem, uma das moças, que 
mora no mesmo andar que eu, vinha e batia na porta de meu quar
to e dizia, ahn, que queria ir almoçar, ou vamos almoçar juntas 
ao meio-dia, ou todos nós vamos descer para almoçar ao meio-dia. 
Bem, costumava ser difícil para mim dizer '.'Não, prefiro comer 
ao meio-dia e meia, ahn, porque assim posso almoçar e ir para a 
minha aula -da uma e meia". E então eu parava o que estivesse fa
zendo e descia ao meio-dia com o grupo. Bem, agora de vez em 
quando eu digo, "O horário não dá certo para mim. Prefiro comer 
mais tarde", ou "Prefiro comer mais cedo". Antes era mais fácil 
para mim dizer, "Tudo bem, vou comer agora". E outra coisa é 
que, ahn, com o grupo com quem eu estava comendo, bem, eu me 
sentia quase como se tivesse sido enfiada no grupo. Não eram pes
soas ... de uma ou duas delas eu realmente gostava, e elas meio que 
me colocaram dentro de um grupo de amigos seus que eu, pessoal

,I, mente, não teria escolhido. E, ahn, então percebi que todo o meu 
!:' tempo estava sendo ocupado com essas pessoas, e agora estou co

meçando a procurar outras pessoas, quero dizer, pessoas que eu 
mesmo escolha, em vez de ser arrastada para o meio de um grupo. 
0347: Pelo que entendi, você começa a ver que é possível expres
sar suas verdadeiras atitudes numa situação social, como querer ou 
não almoçar, e também escolher seus próprios amigos e as pessoas 
com quem deseja conviver. 
C348: É o que estou achando ... Eu, ahn ... não está progredindo em 
grandes passos, mas eu ... 
V348: É um processo lento. 
C349: Mas eu, ahn, acho que estou chegando lá. E ... não sei se... 
quer dizer, primeiro tentei ver se não estava apenas me afastando 
dessa turma, e estou sendo sincera em achar que, ahn, não é que 
esteja me afastando mas é mais uma afirmação de meus verdadei
ros interesses. 
0349: Humm. Em outras palavras, você tentou fazer uma autocrí
tica para vef se estava apenas fugindo da situação, mas acha mes
mo que isso é uma expressão de suas atitudes positivas. 
C350: Eu... acho que é isso. 

Neste caso, a cliente não só está afirmando suas próprias ava
liações de amigos e atividades sociais em oposição aos valores do 
grupo, mas também é capaz de checar suas próprias avaliações 
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para ver se de fato se baseiam na experiência. "Tentei ver se não 
estava apenas me afastando dessa turma ... mas é mais uma afir
mação de meus verdadeiros interesses." Ela descobre que é ca
paz de determinar, com base na evidência de sua própria expe
riência, quais dos seus companheiros têm valor para ela e quais 
não, que atividades produzem um bem significativo para o selj 

e quais não, que comportamentos são escapistas e quais são afir
mações positivas de propósitos. Este é, pelo menos, um pequeno 
exemplo da modificação que ocorre no processo de valoração. 

Desde que a discussão acima foi escrita, Raskin (157) con
cluiu um estudo que tende a confirmar algumas das idéias apre
sentadas. Raskin investigou até que ponto se podia demonstrar 
a mudança do [oeus de avaliação do cliente durante a terapia. 
A frase foi definida em termos da organização de personalidade 
do cliente - em que medida seus valores e padrões dependem 
de julgamentos e expectativas de outros ou baseiam-se numa con
fiança na própria experiência. O primeiro passo foi determinar 
se os itens de entrevistas pertinentes a esse con~eito podiam ser 
confiavelmente selecionados por juízes. Observou-se mais de 80 
por cento de concordância entre dois juízes. O passo seguinte foi 
construir uma escala estimativa para o [oeus de avaliação. Vinte 
e dois itens de entrevistas envolvendo material relacionado a esse 
conceito foram classificados por dezoito juízes qualificados e, a 
partir desses julgamentos, construiu-se uma escala objetiva de clas
sificação com valores de 1,0 a 4,0, com doze itens ilustrativos cu
jo valor havia sido átribuído pelos dezoito especialistas. O ter
ceiro passo foi estabelecer a confiabilidade dessa escala. Em cin
qüenta e nove itens, um de cada entrevista classificada, houve 76 
por cento de concordância entre o investigador e outro juiz, uma 
correlação de 0,91. 

Essa escala foi então aplicada às cinqüenta e nove entrevis
tas dos dez casos estudados. Esses mesmos casos haviam sido usa
dos como dados básicos para vários estudos coordenados (43), 
de forma que diversos tipos de dados encontravam-se disponí
veis para cada caso e cada entrevista. Em geral, a escala do [oeus 

j 
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de avaliação mostrava um movimento do /oeus de valores, ini
cialmente situado nos outros, em direção ao próprio cliente. A 
média das dez primeiras entrevistas foi 1,97, enquanto que a mé
dia para as dez últimas entrevistas foi 2,73. Nos cinco casos jul
gados mais bem-sucedidos por meio de cinco critérios objetivos, 
o movimento é ainda mais acentuado - a média na escala do 
/oeus de avaliação foi 2,12 para a primeira entrevista e 3,34 para 
a última. 

A descoberta mais notável, porém, foi que a medida do /0
eus de avaliação correlacionava-se positivamente com as outras 
medidas utilizadas anteriormente com esses casos. Com a escala 
de auto-aceitação desenvolvida por Sheerer (189), a correlação 
foi de 0,61. A escala de atitudes em relação ao selj desenvolvida 
por Stock (203) teve correlação de 0,67. O índice de insight de
senvolvido por Seeman (180) apresentou uma correlação de 0,35 
com a escala de Raskin, e a medida da maturidade de comporta
mento de Hoffman (86) teve correlação de 0,45. A correlação com 
a escala do comportamento defensivo usada por Haigh (76) foi 
negativa, como seria de esperar, mas em apenas -0,19, o que é 
muito pouco para ser significativo. Quando as cinco medidas se
paradas são combinadas num único índice baseado em resulta
dos padrões, a correlação com a medida do /oeus de avaliação 
é de 0,85 para as cinqüenta e nove entrevistas dos dez casos. Tam
bém é significativo que o grau de progresso na escala do /oeus 
de avaliação correlaciona-se em 0,60 com a classificação dos re
sultados feita por orientadores. 

Essa correlações sugerem fortemente o ponto, já menciona
i' do, de que o processo terapêutico parece ser um fenômeno inte

grado, no qual todas as medidas, por mais toscas que algumas 
I!II 	 delas possam ser, revelam uma forte correlação positiva. Raskin 

conclui, "o conceito de /oeus de avaliação opera numa relação 
coerente com critérios previamente estabelecidos de progresso te
rapêutico, tais como atitudes relativas ao selj, compreensão e in
sight, maturidade de comportamento e comportamento defensi
vo" (157, p. 41). 
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Esse estudo nos permite concluir que há uma mudança no 
processo de valoração durante a terapia, e que uma característi
ca dessa mudança é que o indivíduo move-se de um estado em 
que seus pensamentos, sentimentos e comportamento são gover
nados pelos julgamentos e expectativas dos outros em direção a 
um estado no qual baseia seus valores e padrões em sua própria 

experiência. 

DESENVOLVIMENTOS CARACTERíSTICOS NA RELAÇÃO 

Muitos terapeutas - na terapia centrada no cliente e em ou
tras orientações - defendem o ponto de vista de que o processo 
terapêutico é melhor descrito em termos das mudanças na rela

II 
ção emocional existente entre o cliente e o terapeuta. Acreditam 
que boa parte das mudanças verbais, perceptivas e de atitude são 
simplesmente sub-produtos de uma experiência emocional bási
ca numa relação entre dois seres humanos. Um dos argumentos 
para esse ponto de vista é que na ludoterapia, particularmente, 
muitos dos processos aqui discutidos ou não ocorrem ou ocor
rem apenas de forma não-verbal - e mesmo assim acontecem 
mudanças construtivas. O que devemos considerar como essen
cial para a psicoterapia se o tratamento de uma criança pode ser 
bem-sucedido sem a ocorrência de insights verbalizados, com pou
cas expressões de atitudes em relação ao selj, sem determinadas 
expressões de experiências negadas e apenas com uma nova e vi
tal experiência do se/j? Naturalmente devemos examinar com mais 
atenção o tipo de relação em que essa mudança ocorre. 

Talvez um breve exemplo do intrigante tipo de "sucesso" 
que se alcança com uma razoável freqüência, particularmente en
tre clientes mais jovens, sirva como introdução para a reflexão 
sobre a relação cliente-orientador. Uma orientadora bastante ex
periente descreve, numa carta para o autor, um caso que ela 

concluiu . 

.... 
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"Acabei de concbir o mais estranho caso de aconselhamento 
que já tive. Imagino que talvez possa lhe interessar. 

Joan foi uma de minhas primeira clientes quando comecei com 
as sessões de aconselhamentos no colégio local, meio dia por sema
na. Ela havia dito à orientadora das meninas, "Sou tão tímida que 
nem consigo dizer a ela qual é o meu problema. Será que a senhora 
poderia fazer isso por mim?" Então a orientadora me disse, antes 
de eu conversar com Joan, que ela estava aborrecida por não ter 
amigos. A orientadora acrescentou ter notado que Joan parecia es
tar sempre sozinha. 

Na primeira vez que a recebi, Joan falou um pouco sobre seu 
problema e muito sobre seus pais, de quem ela parecia gostar mui
to. Contudo, havia longas pausas. As quatro entrevistas seguintes 
poderiam ser registradas literalmente neste pequeno pedaço de pa
peI. Em meados de novembro, Joan comentou que "as coisas es
tão indo muito bem". Sem explicações. Nesse meio-tempo, a orien
tadora contou que os professores tinham reparado que Joan agora 
os cumprimentava com um sorriso caloroso quando cruzavam com 
ela nos corredores. Isso nunca havia acontecido antes. Porém, a 
orientadora vira Joan poucas vezes nos últimos tempos e não po
dia dizer nada de seus contatos com os outros alunos. Em dezem
bro, tivemos uma entrevista durante a qual Joan falou livremente; 
as outras foram caracterizadas por silêncio, enquanto ela perma
necia sentada, aparentemente imersa em pensamentos, ocasional
mente erguendo os olhos com um sorriso. Mais silêncio ao longo 
dos dois meses e meio seguintes. Então, fiquei sabendo que ela fo
ra eleita "mulher do mês" pelas garotas do colégio! A base para 
essa eleição é sempre o espírito esportivo e a popularidade com as 
outras meninas. Ao mesmo tempo, recebi um recado de Joan: 
"Acho que não preciso mais vê-la." Não, aparentemente não pre
cisa, mas por quê? O que aconteceu naquelas horas de silêncio? Mi
nha fé na capacidade do cliente foi duramente testada. Fico con
tente por não ter vacilado. 

Experiências desse tipo nos forçaram a reconhecer que a te
rapia pode progredir mesmo que, externamente, o cliente exiba 
muito poucos dos elementos que consideramos como caracterís
ticas do progresso terapêutico. O que quer que tenha aconteci
do, parece não ter sido resultado do intercâmbio verbal. É possí
vel que o resultado esteja associado a algum fator totalmente ex
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terno à terapia. Quando se considera vários casos desse tipo, pa
rece mais provável que o resultado se deva a uma experiência num 
relacionamento. E se é assim que aconteceu nesses casos não
verbais, talvez seja igualmente verdadeiro em outros. Como po
demos, então, formular o processo terapêutico em termos de um 
relacionamento? 

Uma hipótese é que o cliente se move da experiência de si 
mesmo como uma pessoa sem valor, inaceitável e incapaz de ser 
amada para a constatação de que é aceito, respeitado e amado, 
naquela relação limitada com o terapeuta. "Amado" talvez te
nha aqui seu sentido mais profundo e mais geral - o de ser pro
fundamente compreendido e profundamente aceito. Com base 
nessa hipótese, podemos especular sobre o caso de Joan. Sentindo
se uma pessoa que não merece ter amigos, em parte por ser tão 
tímida e pouco comunicativa, ela inicia um relacionamento com 
o orientador. Ali, encontra aceitação total - ou amor, se prefe
rir - evidente tanto em seus períodos de silêncio e timidez quan
to nas vezes em que consegue falar. Descobre que pode ser uma 
pessoa silenciosa e mesmo assim ser apreciada, que pode ser tí
mida e ainda assim ser aceita. Talvez isso lhe tenha propiciado 
um maior sentimento de valor, modificando seu relacionamento 
com os outros. Acreditando que podia ser amada mesmo sendo 
tímida e reservada, ela descobre que é aceita pelos outros e que 
aquelas características tendem a desaparecer. 

Uma outra hipótese clínica pode ser formulada em termos 
ligeiramente diferentes. À medida que o cliente experimenta a ati
tude de aceitação que o terapeuta demonstra em relação a ele, 
sente-se capaz de experimentar essa mesma atitude em relação a 
si mesmo. Quando começa então, a aceitar, respeitar, gostar e 
amar a si mesmo, é capaz de experimentar essas atitudes em rela
ção aos outros. 

Um dos membros de nossa equipe, o sr. Oliver H. Bown, 
mostrou-se particularmente interessado no ponto de vista expresso 
aqui. Alguns trechos de um memorando escrito por ele dão uma 
descrição mais vívida de uma terapia em que a ênfase é colocada 
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numa relação profunda e significati.va, para a qual o cliente po
de trazer tudo o que ele é emocionalmente e na qual encontra res
posta nos sentimentos do terapeuta. Este memorando foi um do
cumento pessoal e informal para a equipe, mas o sr. Bown nos 
deu permissão para citá-lo aqui. Ele acha que o termo "amor", 
embora possa ser facilmente mal interpretado, é o termo mais 
eficaz 

para descrever um ingrediente básico da relação terapêutica. Uso 
I 

esse termo de forma proposital, para transmitir várias coisas. 
Em primeiro lugar que, como terapeuta, posso permitir que 


uma emoção ou um sentimento meus muito fortes entrem na rela

ção terapêutica, e esperar que, para o cliente, a tarefa de lidar com 

esse meu sentimento seja uma parte importante do processo tera

pêutico. 


Segundo, que uma necessidade muito básica do terapeuta po j' 
de ser legitimamente satisfeita (eu diria, deve ser satisfeita, se a re

Ilação pretende ser saudável e legítima) na relação com seu cliente. 
E, terceiro, que a interação, terapêutica nesse nível emocio


nal, em vez de uma interação num nível cognitivo intelectual, qual

quer que seja o conteúdo envolvido, é o ingrediente efetivo no cres

cimento terapêutico. 


Reconheço que são afirmações pouco fundamentadas. Parece

me que, no momento, só podem ser provadas pela experiência sub

jetiva, e os dados que acabarão participando como prova ou refu

tação, embora sempre presentes numa relação, encontram-se fre

qüentemente fora do alcance de um gravador. 


Mas se esses fenômenos podem ser subjetivamente experimen

tados, certamente há alguma maneira de comunicá-los. Em tera

pia, estou bastante convencido de que essa comunicação ocorre, 

principalmente nos níveis subverbal, subliminar ou subconsciente. 

A única coisa que posso fazer aqui é tentar utilizar o máximo de 

minha capacidade para trazer essas coisas para o nível das palavras. 


Parece-me que só podemos amar uma pessoa até o ponto em 

que não nos sentimos ameaçados por ela; podemos amá-la apenas 

se suas reações quanto a nós, ou quanto às coisas que nos afetam, 

forem compreensíveis para nós e estiverem claramente relaciona

das com aquelas motivações básicas, dentro de todos nós, que ten

dem a nos aproximar mais de relacionamentos compatíveis e signi-
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ficativos com outras pessoas e com o mundo. Assim, se uma pes
soa é hostil em relação a mim, e não consigo ver nada nela naquele 
momento exceto a hostilidade, tenho certeza de que reagirei de modo 
defensivo à hostilidade. Se, por outro lado, puder ver essa hostili
dade como um componente compreensível da defesa da pessoa con
tra o sentimento da necessidade de aproximação de outras pessoas, 
posso reagir com amor em relação a ela, que também quer amor, 
embora no momento precise fingir que não. De modo semelhante, 
e um tanto mais importante para mim em minha experiência, sinto 
que sentimentos positivos expressos pelo cliente em relação a nós 
podem ser uma fonte de ameaça muito real, desde que essa expres
são positiva, qualquer que seja sua forma, não esteja claramente 
relacionada com as mesmas motivações básicas mencionadas aci
ma. Posso acrescentar que a maior dificuldade que já enfrentei até 
hoje, no que parece ser um processo perpétuo de tornar-se um te
rapeuta adequado, foi minha exploração dessas chamadas motiva
ções básicas dentro de mim mesmo, mas esse processo, por si só, 
me possibilitou entrar em relações cada vez mais profundas com 
clientes de ambos os sexos e de todas as idades, sem me sentir pes
soalmente ameaçado por meus sentimentos em relação ao cliente 
ou pelos sentimentos do cliente em relação a mim. 

Colocando novamente o "amor" no primeiro plano das mi
nhas considerações, gostaria de retornar às três afirmações men
cionadas acima - que parecem desenvolver-se, segundo acredito, 
a partir desse conceito - e examiná-las em mais detalhes. 

Em primeiro lugar, gostaria de considerar por que motivo, no 
passado, eu me mostrava pouco disposto a permitir que sentimen
tos fortes meus entrassem na relação terapêutica. No início, a ra
zão que apresentei a mim mesmo para essa relutância em aceitar 
qualquer tipo de envolvimento emocional foi tirada das afirmações 
de muitas pessoas experientes na área. Afirmações como: "o tera
peuta deve manter-se fora disso; devemos reagir aos sentimentos 
e necessidades dos clientes, não aos nossos; não devemos esperar 
que nosso cliente seja nosso terapeuta; a objetividade desaparece 
quando nos envolvemos" - todos nós conhecemos bem essas idéias, 
e quando consideradas à luz de certos tipos de envolvimento a que 
os terapeutas podem estar sujeitos, são proibições bastante razoá
veis. Nesse nível, fiquei literalmente empacado por um longo tem
po, temendo o pior se permitisse que algum tipo de envolvimento 
pessoal se introduzisse em minha relação com os clientes. Gradual
mente, porém, comecei a encontrar um outro nível de razão para 
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o meu medo de envolvimento, que dizia respeito à minha própria 
capacidade de aceitar meus sentimentos e necessidades em relação 
a outras pessoas, e não a uma teoria do que é "boa terapia" . Gos
taria de mencionar como exemplos algumas das razões específicas 
que descobri nesse nível. Clientes profundamente perturbados cos
tumam preocupar-se consigo mesmos e com seus próprios proble
mas, e comecei a perceber que, durante toda a minha vida, só esti
ve disposto a me envolver com as pessoas - isto é, a realmente 
dar a elas algo de mim mesmo  quando elas pareciam estar numa 
posição de me dar em troca algo de que eu precisasse. Mais direta
mente, durante toda a minha vida procurei satisfazer minhas ne
cessidades, e como os clientes, da maneira como eu os via, tinham 
poucas condições de satisfazê-las, era mais seguro não expressá-las 
- na verdade, sequer senti-las na relação terapêutica. Essa ausên
cia da possibilidade de satisfação direta e imediata foi uma das ra
zões para minha recusa em entrar de fato numa relação terapêuti
ca, mas havia uma razão ainda mais forte. Falta de satisfação é 
uma coisa, mas rejeição di reta e ~xplícita é outra, e tive medo de 

,
• 

que, se permitisse que meus poyfos fracos viessem à tona na rela
ção terapêutica, eles fossem menosprezados, maltratados e talvez 
ridicularizados. Essas foram algumas das verdadeiras razões que 
fizeram a falta de envolvimento parecer atraente ou, mais do que 
isso, essencial. Eu presumia, claro, que os clientes não percebiam 
nada disso; que, para eles, eu parecia ser uma pessoa profissional
mente adequada, que lidava com eles de forma compreensiva e em
pática. Isso podia ser verdade no nível de consciência do cliente mas, 
inconscientemente, acho que eles estavam aprendendo diretamente 
de mim: "Não seja livre nesta relação. Não se solte. Não expresse 
seus sentimentos ou necessidades mais profundos porque, nesta re
lação, isso é perigoso". O que quero dizer com aprendizado sub
consciente por parte do cliente? Neste ponto, só posso dizer que 
quando essa minha atitude na terapia deixou de ser tão necessária, 
meus clientes moveram-se imediatamente para aquelas áreas mais 
delicadas que eu vinha guardando dentro de mim, e os sentimentos 
e as necessidades envolvidos nessas áreas puderam não apenas ser 
discutidos, mas experimentados livremente e sem medo. Anterior
mente, teria dito que não precisava deixar que meus próprios senti
mentos e necessidades interferissem no progresso da terapia; ago
ra, diria que estava reagindo de infinitas pequenas maneiras à mi
nha necessidade de defender certas partes de mim mesmo, de rejei
tar essas partes na relação, em vez de expressar minhas necessida-
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des e sentimentos mais proeminentes - que sinto serem a base e 
o alimento de todas as relações verdadeiras. Estou dizendo simples
mente que acho impossível um terapeuta não agir em termos de suas 
próprias necessidades. Para mim, a única escolha envolvida é se 
desejo responder à necessidade de defender-me de sentimentos, an
seios e envolvimentos em geral, ou se desejo desenvolver uma acei
tação suficiente dessas necessidades e sentimentos, de forma a que 
possam operar livremente em todos os relacionamentos, terapêuti
cos ou não. 

Neste ponto, gostaria de me expressar quanto à controvérsia 
às vezes levantada de que, quando o terapeuta satisfaz suas neces
sidades na relação terapêutica, isso é uma forma distorcida de su
blimação, um abuso muito feio e parasitário da vulnerabilidade emo
cional do cliente. Sem dúvida, acho que isso pode acontecer, mas 
responder a essa possibilidade rejeitando qualquer emoção da qual 
se tema vir a perder o controle é, para mim, uma maneira inade
quada e castrante de lidar com a mesma emocionalidade que, acre
dito reside no coração das melhores relações interpessoais. 

Podemos nos voltar agora pára minha segunda afirmação, uma 
vez que a discussão acima proporcionou alguma base que me per
mite tratar das necessidades do terapeuta. Assim que a palavra "ne
cessidade" é mencionada, creio que freqüentemente pensamos em 
necessidades bastante específicas que, em nossa cultura, em geral 
requerem um contexto bem específico no qual possam ser legitima
mente satisfeitas. Enquanto essas necessidades específicas e defini
das estiverem no primeiro plano das preocupações do terapeuta, 
de fato parece ridículo e de mau gosto sugerir que sejam satisfeitas 
na relação terapêutica. 

Quais são, então, essas necessidades básicas, que provavelmente 
fiz parecer misteriosas e obscuras e que, na minha opinião, devem 
ser expressas pelo terapeuta para que o cliente sinta o máximo de 
segurança e liberdade na relação? Em meu artigo anterior, só con
segui expressá-las de uma maneira negativa, dizendo que elas se ma
nifestavam livremente e se tornavam operantes quando o terapeu
ta sentia-se completamente livre, desinibido e sem controle. Expres
sar essas necessidades de uma maneira positiva é muito difícil, por
que todas as palavras em que consigo pensar parecem tão triviais, 
enquanto que os sentimentos propriamente ditos parecem tão reais 
e tão poderosos. Parecem ser a necessidade de um tipo de resposta 
muito básica por parte das pessoas; uma resposta composta princi
palmente de um calor humano fundamental e penetrante; uma res
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posta que é simples mas, de alguma forma, absoluta e certamente 
incondicional. Uma resposta que, eu sinto, não pode ser transmiti
da em palavras. Existe quase como uma forma de energia pura, que 
só pode ser captada por outra pessoa através dos sentimentos, e 
não do intelecto. Embora isso possa soar muito confuso, sinto que 
é um fenômeno tão simples como a experiência da dor. Quando 
colocamos a mão num forno quente, não precisamos analisar as 
leis da termodinâmica, da química corporal e da neurologia para 
ficarmos intensamente conscientes da dor. Acredito que essa res
posta muito positiva é percebida de forma meio parecida, apesar 
da ausência de um estímulo tangível. 

Agora, podemos perguntar por que é importante que o tera
peuta sinta essa necessidade em sua relação com o cliente. Essa ne
cessidade, a propósito, é referida acima como nossas mais profun
das motivações em relação a "relacionamentos compatíveis e sig
nificativos com as pessoas". A resposta que parece operacional
mente e, acredito, logicamente correta é que, na minha opinião, 
só quando o terapeuta pode experimentar essa necessidade, essa mo .I 
tivação dentro de si mesmo, como uma parte viva de seu ser, só 
então consegue perceber no cliente a mesma necessidade, ou qual
quer fragmento dela que se possa revelar, e todas as defesas muito 
complexas que o organismo pode desenvolver para suprimi-la. Co
locando isso de maneira mais simples, minha opinião é que só quan
do conseguimos expressar nossas mais profundas necessidades so
mos capazes de perceber essas necessidades operando em outras pes
soas, e só então essa resposta básica, que precisamos obter de ou
tras pessoas, estará disponível para ser oferecida. 

Em termos da situação terapêutica, acho que esse sentimento 
diz ao cliente: "Tenho um verdadeiro anseio de conhecer você, de 
experimentar seu calor humano, sua expressividade - na forma 
que ela assumir -, de beber tão profundamente quanto puder de 
sua experiência na relação mais íntima, mais exposta que puder
mos conseguir. Não quero mudar você para que se adapte a mim: 
o verdadeiro você e o verdadeiro eu são ingredientes perfeitamente 
compatíveis de uma relação potencial que transcende, mas de for
ma alguma viola, nossas identidades separadas." 

Toda essa idéia me parece importante, não tanto do ponto de 
vista teórico, mas por causa de sua aparente importância no proces
so pelo qual passaram alguns de meus clientes. A simples experiên
cia desse tipo de sentiVlento em relação a meus clientes deixou-me 
com o sentimento de que estou dando tudo o que posso para a re

lação terapêutica, e isso, por sua vez, não me permite nenhum sen
timento de recusa ou culpa. Parece também responsável por minha 
capacidade maior de responder "não" aos pedidos ou exigências 
específicos que meus clientes possam me fazer, sem nenhuma sen
sação de os estar rejeitando ou magoando. Esteja ou não me ilu
dindo teoricamente, o sentimento de adequação emocional numa 
relação terapêutica parece bastante essencial para se criar um rela
cionamento espontâneo e completamente livre com os clientes. 

Minha terceira afirmativa, ou seja, de que o crescimento tera
pêutico é o resultado de experiências que tenham um significado 
emocional, e não intelectual, para os clientes, enquadra-se mais no 
âmbito das questões acerca das quais há um nível considerável de 
concordância geral. Falamos com muita freqüência, por exemplo, 
do impacto emocional da aceitação quando a rejeição era a atitude 
esperada. Só quero acrescentar que a aceitação é um fenômeno emo
cional, e não intelectual. Isso significa, na minha opinião, que o 
nosso sentimento em relação ao cliente é positivo, e não neutro. 
Acho que os clientes percebem muito bem a diferença entre o orien
tador que escuta e compreende, e simplesmente não reage, e aquele 
que, além de compreender, realmente se importa com o significa
do que têm para o cliente os sentimentos, as reações e as experiên
cias que ele está explorando. 

Uma outra experiência que venho tendo, e que ressalta a im
portância do nível de interação emocional, é que nas ocasiões em 
que não há verbalização por parte do cliente, boa parte da intera
ção ocorre nesse nível. Talvez o melhor exemplo desse tipo de inte
ração seja ilustrado pelas reações do cliente a esse processo emo
cional persistente, como é mostrado no final deste artigo. 

Para concluir esta longa e não sei se muito clara discussão do 
investimento emocional do terapeuta na terapia, gostaria de dizer 
que sinto que o cliente estabelece com o terapeuta o mesmo tipo 
de relação que ele cria com outras pessoas em seu ambiente - com 
as mesmas inibições, ambivalências, conflitos, necessidades, valo
res, metas e assim por diante. Quando o terapeuta consegue perce
ber esses elementos em operação no momento imediato da terapia, 
ele entra em contato com uma das mais valiosas fontes para a com
preensão profunda do cliente. 

Gostaria de me afastar, neste ponto, da delicada tarefa de ten
tar descrever a relação terapêutica da maneira como a vejo e citar 
brevemente, e ao acaso, alguns pontos teóricos que passaram a ter 
importância para mim. 

_____----.--I 
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o primeiro desses pontos tem a ver com a razão pela qual se 
reprime uma necessidade ou sentimento. Foi fundamental para es
sa minha reflexão a idéia de que, em algum ponto ao longo da li
nha, aprendeu-se, com o reforço emocional apropriado, que a ne
cessidade ou sentimento em questão era ruim e que sua expressão 
provocaria rejeição por parte daqueles que mais valorizávamos em 
nossa situação de vida. Estou certo de que essa é uma dinâmica bas
tante básica na constituição da personalidade de todos nós; mas 
passei a reconhecer uma outra dinâmica, para a qual estivera rela
tivamente cego antes, e que parece, de alguma forma, ainda mais 
fundamental. Acredito que algumas necessidades e sentimentos são 
reprimidos não porque se aprendeu que eles são ruins, mas porque 
se aprendeu que, se expressos, não serão satisfeitos. Palo aqui do 
fenômeno da privação, que provavelmente todos nós já experimen
tamos. Meus clientes muitas vezes expressaram o sentimento de te
rem sido privados de alguma maneira, mas tanto eu como eles acha
mos que tentar resolver esse sentimento é como tentar trabalhar com 
algo que não está ali; é mais como um "buraco" no centro de uma 
pessoa do que algo tangível que possa ser examinado e manipula
do. Estou descobrindo que essa repressão é, com freqüência, tão 
completa, que a pessoa só pode ter consciência desse "buraco" 
quando ele é parcialmente preenchido através de uma experiência 
rica com uma outra pessoa. Na terapia centrada no cliente, acho 
que muitas vezes proporcionamos esse tipo de experiência, por meio 
de nossas atitudes de receptividade, aceitação, respeito pelo indiví
duo e coisas parecidas. Estou descobrindo também que a relação 
emocional intensificada discutida acima tem sido bastante eficaz 
para detectar os "buracos" existentes dentro da configuração da 
personalidade e trazê-los ao nível da consciência, onde possam ser 
trabalhados. Penso que só nesse ponto a pessoa pode tornar-se cons
ciente de todos os mecanismos, particularmente a autonegação ma
soquista, que são criados como resultado dessas necessidades insa
tisfeitas. 

Um outro aprendizado bastante recente, e que teve muito sig
nificado para mim, refere-se ao cliente chamado "dependente", que 
sempre foi um problema de certa forma desconcertante na aborda
gem centrada no cliente. Cheguei à conclusão de que, sempre que 
me surpreendo chamando um cliente de "dependente", é porque 
não compreendi totalmente a natureza dos sentimentos que ele ex
pressa. Acho que muitas vezes rotulei de dependentes pessoas que, 
de uma maneira ou de outra, me pediam o tipo de resposta que, 
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por alguma razão pessoal minha, não estava disposto a dar. Refiro
me aqui a alguma necessidade emocional profunda expressa pelo 
cliente, não a uma série de exigências específicas e, talvez, sem ca
bimento. Cheguei à conclusão também de que quando o cliente co
meça a fazer várias exigências específicas, isto quase sempre é um 
reflexo da lacuna que ele sente no relacionamento. 

Meu ponto final tem a ver com a força de crescimento na qual 
nos apoiamos tão fortemente como princípio explanatório. Tam
bém ouvi recentemente termos como "tendência regressiva", "ins
tinto de morte" e "forças disruptivas" serem usados para explicar 
o caso que parece ir mal. Minha reflexão mais recente leva-me a 
duvidar da validade desses conceitos. Estou cada vez mais inclina
do a olhar para o indivíduo como um organismo com uma estrutu
ra de "necessidades" bastante definida e um potencial quase ilimi
tado, desde que o ambiente dê a ele a oportunidade de conscientizar
se de suas necessidades e de sua rica expressividade positiva. Se, 
por outro lado, essas oportunidades forem fortemente limitadas, 
estou certo de que o organismo se adaptará de uma maneira que 
parece regressiva ou disruptiva. Esse conceito ajuda a explicar por 
que sinto que o ambiente terapêutico deve conter vários ingredien
tes definidos, em vez de simplesmente abolir outros ingredientes que 
julgamos negativos em termos de seu efeito sobre o crescimento. 

Estou anexando a este artigo uma declaração feita por um clien
te meu que expressa, de maneira emocional apropriada, muito do 
que vim tentando relatar de uma forma um pouco mais sistemáti
ca. Para mim, esse documento é muito significativo, e fico satisfei
to em compartilhá-lo com vocês, esperando que seja útil na com
preensão do que tentei comunicar. Espero sinceramente que este 
artigo sirva como um estímulo para comunicações mais aprofun
dadas por parte de todos entre nós que estejam profundamente in
teressados nas pessoas e nos processos pelos quais elas mudam e 
crescem. 

A DECLARAÇÃO DO CLIENTE 

É difícil explicar o que aconteceu comigo nos últimos meses ... 
muito difícil. Uma das razões é que eu acho que não posso reviver 
as experiências que foram tão importantes para mim. Consigo vê
la~, mas não revivê-las completamente. Acho que as vivi tão plena
mente na ocasião, que simplesmente tornaram-se parte de mim e, 
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agora, não consigo separar as partes do todo. Mesmo assim gosta
ria de tentar dar algumas de minhas impressões atuais sobre o que I
aconteceu. 

Um dos meus primeiros sentimentos, e também um dos mais 
fortes e persistentes, foi a dor - ao longo dos meses, estive em es
tado de dor; não apenas dor mental, mas dor física real, náusea, 
aceleração cardíaca, má circulação, dores de cabeça e assim por dian
te. Lembro de ter dito uma vez que eu me sentia como se estivesse 
enfiando uma faca em mim mesmo e virando-a de um lado para 
o outro, para que o sangue e tudo dentro de mim jorrassem para 
fora. A dor começou quando percebi que precisava decidir se co
meçava ou não a terapia. Senti que você me havia levado até a água, 
apenas por ter demonstrado um interesse e uma atenção reais, mas 
cabia a mim decidir se beberia ou não. Foi uma decisão muito difí
cil - provavelmente a mais difícil que já tomei na minha vida. 
Quando decidi beber, tornou-se para mim uma questão de urgên
cia desesperada beber tudo tão rápido quanto eu pudesse e chegar J 
logo ao fundo. Toda vez que eu parava para respirar, repreendia
me por retardar o processo. 

Minha primeira reação a você, acho, foi de surpresa por sua 
sensibilidade e percepção do que e como eu estava sentindo, mes
mo quando eu me expressava de forma muito desarticulada ou se
quer me expressava. Sabia que você era rápido e sensível, mas não 
imaginava que alguém pudesse ter esse entendimento. 

Então comecei a perceber que você não só era sensível e capaz 
de entender meus sentimentos, mas que também se importava com 
eles, e se importava muito. Acho que foi contra esse sentimento 
que lutei vigorosamente durante todo o tempo. Simplesmente ema
nava de você - de suas mãos quando segurava o isqueiro, de seu 
pé quando o esticava à minha frente e movia-o lentamente para a 
frente e para trás, e particularmente de seus olhos, quando eu ti
nha a coragem de fitá-los. Por causa da força desse sentimento, 
costumava achar necessário falar para a parede ou para a janela, 
mas tinha sempre a dolorosa e intensa consciência de sua presença. 
Lembro que uma vez você foi assistir a uma aula (naquele dia senti
me particularmente péssimo) e sentou-se perto de mim. Eu não que
ria vê-lo naquele dia. Então, você esticou o pé e quase tocou o meu. 
Não sei se foi intencional ou não, mas para mim era como se dis
sesse: "Sei o quanto você está se sentindo mal e me importo com 
o que você sente, porque me importo com você". Quase gritei. Que
ria levantar e sair correndo da sala. Como não podia fazer isso, 
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fechei-me dentro de mim mesmo e esperei até que pudesse ir embo
ra. Não conseguia falar nem fazer nada, exceto ter consciência de 
sua presença. 

Ao longo de todas as minhas sessões, concentrei-me na minha 
relação com você. Sempre que fazia alguma tentativa de afastar
me disso, de discutir outros relacionamentos num plano intelectual, 
sentia-me compelido a voltar a você. Simplesmente não conseguia 
livrar-me de você. Estava firmemente convencido de que dar amor 
significava vender minha alma, tornar-me completamente depen
dente e dominado pela pessoa amada, e que não se podia receber 
amor sem se pagar esse alto preço. Portanto, lutei desesperadamente 
contra qualquer amor que você pudesse me dar. Tentei lhe dizer 
que eu não merecia isso - que era egoísta, inadequado, desagra
dável. Tentei odiá-lo e atacá-lo. Não era possível que você me amas
se, portanto você estava sendo traiçoeiro e cruel por fingir isso. Ten
tei desmascará-lo, exigindo provas de sua afeição. Tentei até mes
mo me "curar" e proclamar como aquilo era maravilhoso. Mas 
você estava sempre ali, firme como uma rocha na qual eu batia sem 
resultado e que simplesmente dizia: "Eu amo você". E então co
mecei a ver, embora não muito claramente, que seu amor não me 
controlava e que eu não podia controlá-lo. 

Quando penso nisso agora, vejo que estava retirando, uma por 
uma, minhas camadas de defesa. Eu as construíra, experimentara 
e descartara, enquanto você permanecia o mesmo. Não sabia o que 
estava no fundo e tinha muito medo de descobrir, mas tinha que 
continuar tentando. A princípio, sentia que não havia nada dentro 
de mim - apenas um grande vazio onde eu precisava e queria um 
núcleo sólido. Então, comecei a sentir que estava de frente para 
uma sólida parede de tijolos, alta demais para transpor e grossa 
demais para atravessar. Um dia, a parede ficou translúcida, em vez 
de sólida, e senti esperanças de que de fato pudesse ver através de
la. Foi nesse dia, acho, que percebi que o julgamento moral nada 
tinha a ver com a maneira como me sentia, mas apenas com o mo
do como eu agia. De repente, ficou claro que amor e ódio, por exem
plo, não são certos nem errados, simplesmente são. Depois disso, 
foi como se a parede desaparecesse, mas além dela descobri uma 
represa contendo águas revoltas e violentas. Senti como se estives
se contendo a força dessas águas e que, se abrisse um buraco por 
minúsculo que fosse, eu e tudo à minha volta seríamos destruídos 
na torrente de sentimentos representados pela água. (Talvez eu o 
esteja cansando com essas imagens que, como você deve estar lem
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brado, são as mesmas que utilizei durante nossas sessões. Toda vez 
que eu sentia ou experimentava alguma coisa, toda vez que sentia 
que algo "havia acontecido", não conseguia encontrar outra ma
neira de expressar meus sentimentos ou meu entendimento, para 
você ou para mim mesmo, a não ser por meio dessas imagens. As 
únicas ocasiões de que consigo me lembrar e as únicas que parecem 
importantes para mim são aquelas em que experimentei os senti
mentos expressos por essas imagens.) 

Um dia, a água alterou-se para tigres - tigres que forçavam 
furiosamente a corda onde eu me agarrava com desespero, sentin
do minhas forças enfraquecerem. Por fim, não pude mais suportar 
o esforço e desisti. Tudo o que fiz, na verdade, foi sucumbir a uma 
total e completa autopiedade, depois ódio, depois amor. Os tigres 
desapareceram e eu me vi no alto de uma duna de areia, num senti
mento de puro êxtase. Sentia-me como se tivesse subido com esfor
ço pela areia profunda e fofa até chegar ao topo de uma grande 
duna. Uma vez lá em cima, pude esticar o corpo, abrir os braços 
e fitar o brilhante céu azul e o lago claro e fresco. Então corri, ca
da vez mais depressa, duna abaixo, ao longo da praia em direção 
à água fria e cortante do lago, mergulhando para a frente até cair 
de cabeça e cobrir todo o meu corpo com a satisfação de puro sen
timento. Depois deitei-me na areia quente, enterrando-me até tornar
me parte dela e, com ela, absorvi o calor relaxante do sol. Essa foi 
uma experiência real para mim, como você bem sabe, mas foi toda 
minha. Eu podia ver e apreciar outros descendo velozes suas dunas 
de areia, também felizes e satisfeitos, mas, por mais que quisesse, 
não podia ir para as dunas deles e eles não podiam vir à minha. 

Depois dessa experiência, senti-me como se tivesse saltado um 
penhasco e estivesse em segurança do outro lado, embora ainda os
cilando um pouco na borda. Não sabia o que estava procurando 
ou para onde estava indo, mas senti naquele momento, como sem
pre senti nos momentos em que de fato vivi, que estava me moven
do para a frente. Muitas vezes senti que estava me aproximando 
da meta, qualquer que fosse ela, e de repente fugia. Isso me deses
timulava, porque sentia que era uma perda de tempo. Várias vezes 
pensei em desistir, mas era impulsionado pelo sentimento de que 
se não encontrasse daquela vez, jamais encontraria. Comecei tam
bém a perceber que as vezes em que eu realmente encontrava algo, 
em que realmente tinha uma experiência, era sempre quando eu ten
tava expressar ou evitar a expressão de meus sentimentos em rela
ção a você. Sei que a pressão de seus sentimentos em relação a mim 

I O PROCESSO TERAPÊUTICO 

197 

, me manteve trabalhando em meus sentimentos em relação a você 
(e, através de você, em relação a todas as outras pessoas em minha 
vida). 

J 

Gradualmente, a meta ou o fim de minha busca tornou-se uma 
luz que vinha abrindo caminho até a superfície (da mesma forma 
como eu descia em direção a ela). Na semana passada, estava logo 
abaixo da superfície. Só havia mais uma camada a remover. Falei, 
intelectualmente, de meu sentimento de não ter sido amado desde 
que nasci. Dei vários exemplos e tentei especificar e explicar meus 
sentimentos acerca desses exemplos. À medida que falava, fui fi
cando cada vez menos à vontade, porque você parecia estar sentin
do de forma muito mais intensa do que eu. Então comecei a sentir 
que você não estava sequer escutando o que eu dizia, mas estava 
sentindo todas as coisas que eu sentia, mais ainda do que eu tinha 
consciência de sentir, e você se importava. De repente, senti como 
se tivesse me tornado um bebê e estivesse sendo carregado nos bra
ços de minha mãe, com conforto, segurança, calorosa compreen
são e um grande amor. Então, percebi que era disso que eu sentia 
falta e era isso que eu queria agora e quisera durante toda a minha 
vida. Percebi também que acabara de ser amado dessa maneira e 
que nunca poderia ter descoberto o que estava faltando até que o 
experimentasse - completamente. Agora, podia ficar de pé sobre 
minha duna de areia e estender a mão para você em sua duna, e 
para meu pai na duna dele, minha mãe na duna dela, e todas as 
outras pessoas da minha vida que eu queria amar. Podíamos todos 
dar as mãos e correr para o lago. Mas, dessa vez, o sentimento era 
de alegria, não o êxtase desesperado que eu senti quando estava so
zinho na minha duna. 

Descobri também, dessa vez, que todos os sentimentos, acon
tecimentos e idéias do meu passado e presente são como penas que 
agora eu soltei. Na verdade, minha cabeça parece cheia dessas pe
nas. Elas estão, gradualmente, assentando-se em seus lugares, mas 
eu nunca posso ter certeza de onde irão aterrissar. Uma pode pare
cer estar assentando num lugar, e então um novo insight produzirá 
uma leve brisa que a mandará em outra direção. Tentei segurar es
sas penas e forçá-las em determinados lugares, mas isso é impossí
vel. Não se pode forçar penas. O único lugar onde se encaixarão 
confortavelmente e permanecerão é o lugar em que se assentarem 
naturalmente. Daqui por diante, vou deixar que se assentem sozi
nhas e simplesmente ficarei alerta o suficiente para reconhecer quan
do e onde se assentaram e quando estão mudando de lugar. 

l 




TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 


198 


Isto está ficando muito comprido, mas há mais um sentimento 
que gostaria de expressar. Como lhe disse na semana passada, quan
do a luz que eu estava procurando apareceu, não foi nem um pouco 
surpreendente para mim; ela simplesmente rompeu com delicadeza 
a superfície e foi reconhecida, mas tivera uma subida longa e árdua. 
Não tenho dúvida, porém, de que é isso que eu estava procurando. 
E eu a recebi com lágrimas de tristeza, não de êxtase. O vazio se foi, 
mas é triste pensar que permaneceu ali por tanto tempo. 

Nesse material altamente pessoal existe uma tentativa, tanto 
da parte do terapeuta quanto da parte do cliente, de um novo 
tipo de formulação do processo terapêutico. Essa formulação não 
é facilmente compreendida e as reações a ela parecem ser fortes. 
No que diz respeito a nosso próprio grupo, ainda está engatinhan
do. Está claro, porém, que a ênfase é colocada numa experiência 
direta na relação. O processo aqui não se baseia na lembrança 
que o cliente tem de seu passado, nem na exploração do proble
ma que está enfrentando, nem nas percepções que ele tem de si 
mesmo, nem nas experiências que ele teme admitir à consciência. 
O processo terapêutico, de acordo com essas hipóteses, é visto 
como sinônimo da relação de experiência entre cliente e terapeu
ta. A terapia consiste em experimentar o self das mais variadas 
maneiras numa relação emocionalmente significativa com o te
rapeuta. As palavras - do cliente ou do orientador - são consi
deradas de pouca importância em comparação com a relação emo
cional que existe entre os dois. 

Trata-se de uma formulação fascinante da terapia que, de certo 
modo, representa uma variante das descrições anteriores. Será di
fícil, embora não impossível, submeter a testes rigorosos as hipó
teses implícitas nessa formulação. Mas essa nova maneira de per
ceber a mudança que ocorre na terapia não pode ser negligenciada. 

MUDANÇAS CARACTERfsTICAS NA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA 

PERSONALIDADE 

As mudanças que ocorrem na terapia centrada no cliente são 
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I 
apenas superficiais ou afetam aquilo que se pensa ser a "estrutu
ra" básica da personalidade? Já foram apresentadas algumas evi
dências de que a organização do self é alterada, mas ainda per
manece a questão de se medições mais convencionais e, presumi
velmente, mais amplas da mudança da personalidade revelariam 
alguma mudança. 

Nossa melhor resposta para essa questão, até o momento, 
consiste em cinco estudos envolvendo cento e cinco clientes que 
foram submetidos ao teste de Rorschach antes e depois da tera
pia; dez desses clientes aos quais se aplicou um Rorschach adi
cional cerca de doze a dezoito meses após a conclusão da tera
pia; vinte e sete clientes submetidos ao teste Bernreuter antes e 
depois da terapia; quarenta clientes que foram pré e pós testados 
com o Inventário de Ajustamento Bell; vinte e oito clientes que 

.1 foram pré e pós testados com o Inventário Multifásico de Perso
nalidade Minnesota; vinte e oito clientes pré e pós testados com 
a Escala Sentimento-Atitude Hildreth; e onze clientes submeti
dos ao Teste de Associação de Palavras Kent-Rosanoff antes e 
depois da terapia. Cento e vinte e três clientes isolados de quatro 
clínicas participaram desses estudos. Mais de trinta terapeutas di
ferentes conduziram os casos. As descobertas desses estudos se
rão brevemente examinadas, organizadas em termos do teste 
utilizad03. 

Uma vez que o Rorschach é um dos testes de personalidade 
mais amplamente utilizado hoje em dia, seus resultados podem 
ser apresentados em primeiro lugar. Muench (140), na primeira 
tentativa de medir objetivamente as conseqüências de qualquer 
forma de psicoterapia sobre a personalidade, administrou o Rors-t 
chach a doze clientes antes e depois da terapia. Para isso, utili

3. O leitor que não esteja familiarizado com esses testes encontrará breves 
descrições introdutórias dos testes Rorschach e Kent-Rosanoff em Bel! (22). Des
crições similares do Inventário de Ajustamento Bernreuter e do Multifásico Min
nesota encontram-se disponíveis em Rosenzweig (176). A Escala Sentimento-Atitude 
Hildreth é descrita num artigo de um periódico (82). O Inventário de Ajustamen
to Bell, com um manual descritivo, pode ser obtido na Stanford University Press, 
Stanford University, Califórnia. 
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zou um método quantitativo de análise, baseado em sin~lis de ajus
tamento ou desajustamento propostos por Hertz e por Klopfer. 
Muench encontrou mudanças significativas nesses indicadores 
Rorschach, na direção de um melhor ajustamento. Esses resulta
dos Rorschach foram confirmados pelos resultados de outros tes
tes mencionados abaixo. Houve uma correspondência conside
rável entre o sucesso do caso, de acordo com o julgamento clíni
co, e a extensão da mudança indicada pelo Rorschach. Embora 
Muench não tenha usado grupo de controle, esse grupo foi pro
porcionado a ele pelas pesquisas subseqüentes de Hamlin e AI
bee (79) - que usaram dezesseis sujeitos com condições iniciais 
semelhantes às dos clientes de Muench, tornando a testá-los cin
co meses depois. Não houve terapia nesse período intermédio. Uti
lizando os mesmos métodos de análise, não observaram mudan
ças significativas nos padrões Rorschach desse grupo. 

Num estudo mais recente, Carr (40) encontrou resultados 
contraditórios aos de Muench. Analisando Rorschachs pré e pós 
terapia aplicados a nove casos, Carr utilizou essencialmente os 
mesmos indicadores de ajustamento que Muench, mas não en
controu mudanças significativas. Também requisitou que os Rors
chachs fossem analisados qualitativamente por um profissional 
experiente, que não sabia se os casos haviam sido considerados 
bem-sucedidos ou não. Cinco foram avaliados como não demons
trando mudança (em três deles houve até mesmo uma sugestão 
de retrocesso) e quatro foram classificados como apresentando 
uma melhora ligeira ou moderada. Essa avaliação apresentou al
guma relação, embora não muito próxima, com o julgamento do 
grau de sucesso feito pelo orientador. De modo geral, esse estu
do não corrobora as descobertas de Muench, e Carr admite a in
capacidade de compreender a discrepância. 

Mosak (139), num estudo de vinte e oito clientes neuróticos 
submetidos a uma média de quinze entrevistas terapêuticas, tam
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lou mudança significativa. Quando os protocolos Rorschach fo
ram julgados por três clínicos experientes, obteve-se a seguinte 
avaliação: dois casos apresentaram muita melhora, cerca de me
tade do grupo apresentou uma ligeira melhora e quase metade 
permaneceu relativamente sem mudanças, no padrão Rorschach. 
Obviamente, os julgamentos subjetivos feitos por profissionais 
do Rorschach revelaram mais mudança do que a medida basea
da em sinais descontínuos. 

O estudo mais sofisticado de resultados Rorschach foi con
cluído por Haimowitz (78), que aplicou Rorschach pré e pós
terapia a cinqüenta e seis clientes. Treze terapeutas participaram 
desses casos. Dos clientes, trinta e dois estavam em terapia indi
vidual, ou individual e de grupo, e vinte e quatro estavam apenas 
em terapia de grupo. A quantidade de horas terapêuticas variava 
entre três e trinta e oito. Uma característica distintiva desse estu
do foi a utilização de um grupo de controle de quinze indivíduos, 
similar ao grupo em terapia quanto a idade, sexo e nível educa
cional. Na análise dos Rorschachs, Haimowitz utilizou o indíce 
de sinais neuróticos desenvolvido por Harrower-Erickson. Desen
volveu também uma série de dez escalas classificatórias para ava
liar os Rorschachs em termos dos conceitos terapêuticos da tera
pia centrada no cliente, sendo os seguintes os títulos das dez es
calas: qualidade da orientação para a realidade, grau de ansieda
de, grau de dependência, atitudes do selj, grau de aceitação da 
emocionalidade, adequação do funcionamento intelectual, grau 
de espontaneidade-flexibilidade, integração da personalidade, ati
tude em relação aos outros e qualidade do ajustamento a proble
mas emocionais. Foi criado um manual detalhado definindo ca
da conceito e indicando os sinais Rorschach nos quais cada clas
sificação deveria basear-se. A confiabilidade da aplicação dessas 
escalas foi alta quando a pesquisadora reclassificou 150 avalia
ções após um intervalo de tempo. Quando a classificação foi fei

bém utilizou o Rorschach como teste antes e depois da terapia. ta por outros juízes, a correlação foi de apenas 0,53. 
A utilização dos sinais de ajustamento como medida - com os \ Os resultados obtidos por Haimowitz, nos métodos de aná
mesmos indicadores empregados por Muench e Carr - não reve- lise, indicaram uma melhora significativa. O número médio de 

1 



TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

202 

sinais neuróticos exibidos pelos clientes caiu de 3,0 para 2,0, sen
do o valor da queda indicado por uma proporção crítica de 4,03. 
A análise baseada nas dez escalas de classificações apresentou uma 
média de 3,13 antes da terapia e 3,59 após a terapia, uma dife
rença na direção de uma melhora de ajustamento, com uma pro
porção crítica de 6,31. Nove entre as dez características avalia
das apresentaram mudança numa direção positiva, cinco delas 
sendo significativas num nível de 2 por cento. Apenas a escala 
de espontaneidade e flexibilidade não revelou mudança. O con
trole permaneceu tão alto no fim da terapia quanto no início, uma 
descoberta que contradiz as expectativas teóricas e clínicas. 

O grupo de controle apresentou um contraste acentuado em 
relação ao grupo experimental. Embora vários casos do grupo 
de controle tenham passado por importantes mudanças de vida 
entre o primeiro e o segundo teste, o número de sinais neuróticos 
permaneceu constante (4,0 e 3,9), e a média das dez escalas não 
mostrou mudança significativa (3,0 e 2,9). Parece que as mudan
ças observadas no grupo em terapia não tendem a ocorrer numa 
população similar que não esteja passando por terapia. 

As informações obtidas a partir dos dez casos, testados pela 
terceira vez mais de um ano após a conclusão da terapia, são in
teressantes. Houve um ganho médio de 0,82 nas escalas de clas
sificação, desde os testes pré-terapia até os testes de acompanha
mento para esses dez casos - um número estatisticamente signi
ficativo. Houve um ganho estável entre o teste pré-terapia e o teste 
pós-terapia, e entre o teste pós-terapia e o teste de acompanha
mento, embora os números revelados por essas etapas menores 
não sejam estatisticamente significativos. Talvez tão significati
vos quanto o ganho total seja o fato de que esse ganho tenha vin
do de seis dos casos, enquanto os outros quatro não demonstra
ram novas melhoras no período pós-terapia ou apresentaram al
guma regressão em direção ao estado pré-terapia. Parece eviden
te que, se ao menos soubéssemos quais fatores diferenciam os in
divíduos que continuaram a apresentar melhoras no ajustamen
to da personalidade após o término da terapia daqueles que não 
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tiveram esse progresso, estaríamos muito mais avançados em nos
so conhecimento do processo terapêutico. Tal conhecimento, po
rém, deverá aguardar novos estudos. 

Um outro aspecto da investigação Haimowitz merece ser co
mentado. Quando se fez a tentativa de relacionar padrões bási
cos de personalidade com o grau de mudança na terapia, houve 
uma descoberta preliminar interessante. Homens profundamen
te perturbados, com uma tendência a padrões intrapunitivos de 
reações de personalidade, pareceram apresentar o maior grau de 
mudança de personalidade, em resposta à terapia centrada no 
cliente. Embora se trate de uma descoberta preliminar, marca a 
primeira tentativa de responder, de maneira científica, a uma ques
tão freqüentemente levantada: "Que tipo de indivíduo tem maior 
probabilidade de ser ajudado pela terapia centrada no cliente"? 

Esses foram os resultados das medidas de mudança de per
sonalidade obtidos pelo teste Rorschach. Os resultados de outros 
testes de personalidade parecem fornecer o mesmo quadro geral. 
Muench usou, além do Rorschach, o Inventário de Ajustamento 
Bell e o Teste de Associação de Palavras Kent-Rosanoff. Os re
sultados de ambos os testes mostraram um movimento na dire
ção de uma melhora no ajustamento. O inventário Bell apresen
tou números de progresso em todas as cinco áreas, mas só as áreas 
de saúde e ajustamento emocional revelaram mudanças estatisti
camente significativas. O total dos pontos apresentou um decrés
cimo que tem nove chances em dez de ser significativo. Sete en
tre os doze casos mostraram melhora após a terapia. Dos cinco 
casos que apresentaram algum retrocesso, três foram os menos 
bem-sucedidos em termos dos julgamentos dos terapeutas. A me
lhora, no teste Bell, foi acentuada nos quatro casos considerados 
pelos terapeutas como os mais bem-sucedidos. No Kent-Rosanoff, 
a mudança global foi no sentido de oferecer associações mais nor
mais, e quando as associações foram avaliadas pelo método idea
lizado por lellinek e Shakow (97), a diferença entre os testes pré 
e pós terapia foi significativa no nível de 1 por cento. 

Mosak (139) também usou o Inventário de Ajustamento Bell , 
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com seu grupo de vinte e oito clientes, e os resultados foram bas
tante semelhantes àqueles encontrados por Muench. A média caiu 
de 62,8 para 47,6, uma mudança altamente significativa. Nova
mente, as maiores mudanças ocorreram nas áreas de ajustamen
to emocional e saúde, sendo o ajustamento social o terceiro item 
em importância. Todas as cinco áreas demonstraram melhora, 
incluindo ajustamento doméstico e ocupacional. 

Mosak utilizou dois testes que não haviam sido usados pe
los pesquisadores anteriores. O Multifásico Minnesota apresen
tou decréscimos significativos em cinco das nove escalas de diag
nóstico e em duas das escalas de validade. As escalas que apre
sentaram as maiores mudanças na direção da normalidade foram 
Depressão (D) e Esquizofrenia (Sc). Mudanças siginificativas ocor
reram também nas seguintes escalas: Hipocondria (Hs), Histeria 
(Hy) e Paranóia (Pa). Alguma mudança positiva ocorreu em dez 
das treze escalas. Quando o perfil médio do grupo antes da tera
pia é comparado com o perfil pós-terapia, o padrão do perfil per
manece basicamente o mesmo, mas se observa uma queda geral 
na intensidade do perfil. Evidentemente, no grupo de casos jul
gados como neuróticos moderadamente graves, a mudança que 
ocorre é difusa e geral, em vez de restrita ou específica. 

Outro instrumento usado por Mosak foi a Escala de Senti
mento-Atitude Hildreth, idealizada durante a Segunda Guerra 
Mundial para avaliar a intensidade de sentimentos e atitudes. As 
escalas avaliadas pelo cliente abrangem o estado de sentimentos 
do indivíduo, seu nível de energia, seu grau de otimismo em rela
ção ao futuro, seu estado mental, suas atitudes em relação ao tra
balho e suas atitudes em relação aos outros. Uma melhora signi
ficativa foi demonstrada nessas escalas quando se compararam 
os resultados pré e pós-terapia. A maior mudança foi indicada 
nos números relativos aos sentimentos. Os terapeutas também fi
zeram avaliações pré e pós-terapia dos clientes, utilizando as mes
mas escalas, e suas classificações apresentaram um aumento li
geiramente maior. É interessante notar que as avaliações dos te
rapeutas, tanto antes como depois da terapia, são mais baixas do 

O PROCESSO TERAPÊUTICO 


205 


que as dos próprios clientes. Embora a escala Hildreth não seja 
um instrumento refinado, as mudanças parecem indicar algum 
movimento significativo por parte dos clientes em direção a sen
timentos e atitudes geralmente considerados como construtivos. 

Cowen (45) estudou os resultados do Teste Bernreuter apli
cado a vinte e sete clientes antes da terapia e repetido vinte meses 
após a conclusão da terapia. Esse estudo fez parte de uma inves
tigação maior, na qual foram usadas também entrevistas de acom
panhamento, além do inventário de personalidade. Cowen reco
nhece o fato de que o teste Bernreuter é um instrumento bastante 
tosco e insatisfatório. É interessante mencionar, porém, que fo
ram encontradas mudanças significativas na direção de um me
lhor ajustamento, e que essas mudanças foram, em geral, corro
boradas pelas entrevistas de acompanhamento. Nos pontos para 
Tendência Neurótica, Introversão, Confiança e Sociabilidade, as 
mudanças foram positivas e significativas no nível de 1 por cen
to. Os pontos para Auto-suficiência e Domínio não apresenta
ram mudança significativa. 

O teste de Apercepção Temática talvez seja mais adequado 
do que os testes mencionados até aqui para medir os tipos de mu
dança que seriam esperados como resultado da psicoterapia. Até 
o momento, porém, foi usado apenas em casos isolados, e ne
nhum estudo de pesquisa significativo utilizando esse teste foi con
cluído. A análise clínica de alguns poucos casos parece corrobo
rar as descobertas dos testes de personalidade já citados. 

Vamos retornar à questão que deu início a esta seção: as mu
danças que ocorrem na terapia c~ntrada no cliente alteram a es
trutura básica da personalidade? Os estudos citados parecem jus
tificar uma resposta nesse sentido. Quando se faz uma investiga
ção com um grupo aleatoriamente selecionado de clientes que es
tejam sendo submetidos a terapia centrada no cliente, geralmen
te se observa, como um dos resultados da experiência, um grau 
significativo de mudança na configuração básica da personalida
de. Essa mudança parece dar-se na direção de uma unificação e 
integração maiores da personalidade; um grau menor de tendên
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cia neurótica; uma diminuição da ansiedade; um grau maior de 
aceitação do self e da emocionalidade como parte do self; uma 
objetividade maior ao lidar com a realidade; mecanismos mais 
eficazes para lidar com situações geradoras de tensão; mais sen
timentos e atitudes construtivos; e um funcionamento intelectual 
mais efetivo. Com base nas evidências limitadas de que dispo
mos, parece que essas mudanças de personalidade são relativa
mente permanentes, prosseguindo com freqüência nas direções 
descritas. 

Contudo, devem ser acrescentadas duas palavras de cautela 
quanto à interpretação dessas descobertas positivas. Os testes de 
personalidade usados para medir as mudanças são, por si só, de 
validade duvidosa. Na verdade, há tanta razão em se afirmar que 
as alterações que ocorrem nos testes em conjunção com a terapia 
indicam alguma validade para os testes quanto em dizer que a 
mudança terapêutica é comprovada pelos resultados dos testes. 
Não se pode ignorar que estamos lidando com dois procedimen
tos relativamente pouco validados. Porém, o fato de as desco
bertas estarem de acordo com as hipóteses clínicas e com a lógica 
clínica é estimulante. 

A segunda palavra de cautela relaciona-se com a magnitude 
da mudança. Embora as mudanças descritas tenham magnitude 
suficiente para serem estatisticamente significativas, mesmo quan
do aplicadas a um grupo aleatório contendo fracassos e sucessos 
terapêuticos, e embora o grau de mudança seja ainda mais acen
tuado em alguns dos casos presumivelmente muito bem-sucedidos, 
também é verdade que a quantidade de mudança, comparada à 
configuração total da personalidade, é pequena. As pessoas em 
geral não mudam num grau espantoso como resultado da tera
pia centrada no cliente. Continuam sendo as mesmas personali
dades, embora significativamente diferentes do que antes de ini
ciarem a terapia. A mudança é modesta, mas importante. Será 
que outras terapias produzem um grau maior de mudança de per
sonalidade? Infelizmente, a pergunta ainda não pode ser respon
dia porque, até o momento, só os terapeutas centrados no clien-
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te submeteram seu trabalho a estudos objetivos dos resultados. 
Porém, é provável que se descubra que, seja qual for o tipo de 
terapia, o resultado a ser esperado é uma mudança na personali
dade básica. 

MUDANÇAS CARACTERiSTlCAS NO COMPORTAMENTO 

Para o homem comum, a pergunta-chave com relação a qual
quer psicoterapia é se ela produz melhoras no modo de agir da 
pessoa. O que o leigo deseja saber de qualquer pessoa que tenha 
passado por terapia é simplesmente "Ele parou de brigar com a 
mulher?", "Ele conseguiu notas melhores em seus cursos?", "Ele 
agora está se relacionando satisfatoriamente no trabalho?" São 
questões muito razoáveis. É uma pena que qualquer tentativa de 
respondê-las objetivamente envolva-nos em problemas muito com
plexos. Embora haja amplas evidências clínicas de que o com
portamento freqüentemente se modifica durante ou após a tera
pia, é difícil provar que essa mudança seja resultado da terapia 
ou que ela representa um progresso. Progresso, para um cliente, 
pode significar uma nova disposição para discordar da mulher, 
enquanto que para outro pode significar menos brigas com a es
posa. Para um cliente, o progresso pode ser indicado pelo fato 
de que agora ele tira nota A nos cursos em que anteriormente re
cebia C ou D, mas outro cliente pode demonstrar seu progresso 
com um comportamento menos compulsivo, tirando B ou C em 
cursos onde nunca tirava menos que A. Um homem pode mos
trar que se beneficiou com a terapia conseguindo um ajustamen
to mais tranqüilo e mais adequado em seu trabalho, enquanto 
outro finalmente teve coragem de largar o emprego e partir para 
uma nova área de atividade. Clinicamente, cada um desses com
portamentos pode parecer uma indicação clara de um ajustamento 
melhor, mas não há dúvida de que tais julgamentos são subjeti
vos e, portanto, abertos a questionamento. 

Como devemos, então, abordar a questão das mudanças 
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comportamentais que acompanham a terapia? Um grupo de es
tudos de pesquisa feitos em terapia centrada no cliente não con
seguiu, nem de longe, responder a todas as nossas dúvidas, mas 
pelo menos representam o primeiro passo em direção a uma res
posta objetiva. Vamos apresentá-los em ordem seqüencial, con
forme se aproximem mais da meta de evidências externamente 
verificáveis de mudança comportamental em direção a um me
lhor ajustamento. Primeiro enunciaremos a descoberta de ma
neira resumida e, em seguida, desenvolveremos um pouco o 
tópico. 

1) Durante a última parte da terapia, a conversão do cliente 
inclui uma discussão maior de planos e passos comportamentais 
a serem tomados e os resultados desses passos. 

Snyder (197), Seeman (180) e Strom (204) mostraram que nos 
últimos dois quintos do processo terapêutico há um aumento acen
tuado nesse tipo de material, embora constitua apenas uma pe
quena parte (5 a 12 por cento) da conversação. Pode-se dizer que 
esses estudos indicam que o cliente planeja alterar seu comporta
mento e discute de que maneiras tem feito isso. Tais evidências, 
porém, partem inteiramente do ponto de vista do cliente. 

2) Na terapia centrada no cliente bem-sucedida, um exame 
de todas as referências ao comportamento atual indica que, ao 
longo das entrevistas, há uma mudança de um comportamento 
relativamente imaturo para um comportamento relativamente 
maduro. 

Num pequeno estudo que merece expansão e repetição, Hoff
man (86) extraiu das entrevistas de dez casos todas as referências 
a comportamento atual e recente e a comportamento planejado. 
Cada uma delas foi datilografada em fichas separadas e classifi
cada, quanto à maturidade do comportamento, por um juiz que 
não conhecia o caso, o resultado ou a entrevista da qual a decla-
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ração fora retirada. Utilizou-se uma escala simples de três pon
tos, de comportamento imaturo e irresponsável a comportamen
to maduro. Para os dez casos, houve um aumento geral na ma
turidade do comportamento relatado, assim determinado, mas 
esse aumento não foi estatisticamente significativo. Os dez casos 
foram então divididos em dois grupos, um com os cinco mais bem
sucedidos e outro com os cinco menos bem-sucedidos, utilizando
se como critérios os resultados combinados de quatro outros mé
todos objetivos de análise. Observou-se então que os casos mais 
bem-sucedidos apresentaram um aumento estatisticamente signi
ficativo na maturidade do 'comportamento relatado, enquanto os 
casos menos bem-sucedidos revelavam pouca mudança. Essa des
coberta pareçeu substanciar o pensamento clínico de que quanto 
mais bem-sucedidas as entrevistas parecem ser, maior a mudan
ça na direção de maturidade do comportamento. 

3) Em terapias centradas no cliente bem-sucedidas, ocorre 
uma diminuição na tensão psicológica, evidenciada na produção 
verbal do cliente. 

Vários estudos (11, 99, 175,228) empregaram o quociente 
Desconforto-Alívio, idealizado por Dollard e Mowrer (51), co
mo medida do grau de tensão psicológica existente no cliente. Esse 
instrumento baseia-se na proporção entre palavras que expres
sam desconforto e tensão e palavras expressivas de conforto, sa
tisfação e bem-estar. Estudos revelaram, consistentemente, que 
o comportamento verbal indicativo de tensão psicológica dimi
nuiu no decorrer das entrevistas. Num pequeno estudo, N. Ro
gers (175) descobriu que essa diminuição foi muito mais acentuada 
num caso julgado através de vários critérios objetivos como bem
sucedido do que em casos similarmente julgados como modera
damente bem-sucedidos ou malsucedidos. No caso bem-sucedido, 
o quociente Desconforto-Alívio diminuiu de 1,00 para 0,12 em 
nove entrevistas. No caso moderadamente bem-sucedido, a di
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minuição foi de 0,83 para 0,62 em sete entrevistas. No caso 
malsucedido, houve um aumento de 0,90 para 0,95 em três en
trevistas. 

Embora os resultados sejam interessantes, não satisfazem 
nossa curiosidade em vários aspectos. Os indicadores verbais de 
tensão são medidos apenas durante a entrevista, e não nas verba
lizações que ocorrem fora da entrevista. Além disso, pode-se ques
tionar se a ausência de desconforto ou tensão psicológica é sem
pre sinónimo de ajustamento. 

4) Em terapias centradas no cliente bem-sucedidas, parece 
haver uma diminuição dos comportamentos defensivos atuais e 
uma maior consciência dos comportamentos defensivos presentes. 

Hogan (87) fez uma significativa contribuição teórica à de
finição de atitudes defensivas. Segundo ele, trata-se de uma for
ma de comportamento que se segue à percepção de uma ameaça 
à configuração do selj. Vamos examinar suas idéias em mais de
talhes quando entrarmos no assunto de uma teoria da personali
dade. Neste ponto, é necessário mencionar apenas que seu traba
lho forneceu as definições operacionais de vários tipos de com
portamentos defensivos, utilizadas num estudo objetivo realiza
do por Haigh (76). Esse estudo, baseado em dez casos, é comple
xo, e o significado de suas descobertas não é muito claro. Muito 
trabalho adicional precisa ser feito neste campo antes que possa
mos declarar com segurança as mudanças que ocorrem no com
portamento defensivo. Dentro das limitações desse primeiro es
tudo, porém, pode-se dizer que, no grupo de casos em que o com
portamento defensivo diminui (um grupo que inclui os casos jul
gados mais bem-sucedidos por outros critérios), ocorre um pa
drão de mudança significativo. A diminuição das atitudes defen
sivas é observada na diminuição de comportamentos defensivos 
relatados nas entrevistas, mas também, e talvez mais significati
vamente, nos comportamentos exibidos nas entrevistas. Junta
mente com essas mudanças, há um aumento no grau de consciên-
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cia do cliente quanto a suas atitudes defensivas. Tais mudanças 
não são características do grupo de casos, supostamente menos 
bem-sucedidos, em que as atitudes defensivas aumentaram. 

O estudo de Haigh é significativo não apenas por indicar que, 
em certos casos, a mudança comportamental ocorre na direção 
de uma menor tendência defensiva. Também indica que em pelo 
menos um cliente o comportamento defensivo na verdade aumen
tou - uma sugestão de progresso negativo -, embora algumas 
outras medidas do processo - insights, atitudes em relação ao 
selj, comportamento relatado - mostrassem uma direção posiII 
tiva. Acreditamos que o estudo cuidadoso dessa contradição en
riqueceu a teoria geral enunciada na conclusão deste capítulo. 

Limitando nossas considerações, por enquanto, ao proces
so que ocorre quando a terapia é eficaz, podemos dizer que o tra
balho de Hogan e Haigh sugere que os comportamentos defensi
vos - as distorções autoprotetoras da realidade e os comporta
mentos que correspondem a essas distorções - diminuem na te
rapia. Não são exibidos com tanta freqüência, não são relatados 
com tanta freqüência, e o cliente sOe torna mais consciente deles 
como defensivos à medida que os está relatando ou exibindo. 

5) Como resultado da terapia, o cliente apresenta uma tole
rância maior em relação às frustrações, medidas objetivamente 
em termos fisiológicos. 

A hipótese investigada por Thetford (213), num novo tipo 
de estudo, foi como se segue: "Se a terapia capacita um indiví
duo a reorientar seu padrão de vida, ou pelo menos a reduzir a 
tensão e ansiedade que ele sente em relação a seus problemas pes
soais, o modo como ele reage a uma situação de tensão, confor
me indicado por medições em seu sistema nervoso autónomo, deve 
ser significativamente alterado por essa terapia." Esta foi a pri
meira tentativa de responder à pergunta: "A terapia centrada no 
cliente afeta o cliente de maneira suficientemente profunda para 
alterar seu funcionamento fisiológico?" Especificamente, produz 
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alterações no funcionamento de seu sistema nervoso autônomo 
quando ele se vê diante de situações que envolvam frustração? 
Em seu projeto experimental, o estudo de Thetford foi simples 
e consciente. Dezenove indivíduos prestes a iniciar terapia indivi
dual ou em grupo (ou ambas) foram submetidos a uma situação pa
dronizada de frmtração, envolvendo fracasso na repetição de dígi
tos. Antes, durantee imediatamente depois dessa frustração, várias 
medições fisiológicas foram feitas no Fotopolígrafo de Pesquisa 
de Comportamento projetado por Darrow. Pouco depois da frus
tração experimental, os clientes começaram suas entrevistas te
rapêuticas. No final da série de contatos terapêuticos, foram sub
metidos novamente à frustração experimental e realizou-se o mes
mo tipo de medição outra vez. Enquanto isso, um grupo de con
trole de dezessete indivíduos foi submetido à mesma experiência 
de frustração, repetida após um intervalo de tempo comparável 
ao do grupo experimental. 

No "quociente de recuperação" e no "quociente de reação
recuperação", amllDs baseados na resposta galvânica da pele e 
ambos indicativos da rapidez com que o indivíduo recobra seu 
estado anterior de equilíbrio fisiológico, o grupo experimental 
apresentou uma diferença significativa em relação aos controles. 
Um índice da variação da freqüência cardíaca também diferen
ciou significativamente os dois grupos. Em outras medições fi
siológicas, as diferenças não foram estatisticamente significati
vas, embora tenham sido coerentes quanto à direçã~. Em geral, 
o grupo que havia passado por terapia desenvolveu um limiar mais 
alto de frustração durante a série de entrevistas terapêuticas e uma 
recuperação mais rápida do equilíbrio homeostático após a frus
tração. Esses resultados não foram observados no grupo de con
trole. Thetford conclui: "As descobertas desse estudo parecem 
ser coerentes com a teoria de que o organismo é capaz de descar
regar mais rápida e completamente os efeitos de uma frustração 
experimentalmente induzida como resultado da terapia." 

Em termos mais simples, os pontos importantes desse estu
do parecem ser que, após a terapia, o indivíduo é capaz de en-
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frentar, com mais tolerância e menos perturbação, situações de 
tensão emocional e frustração; que isso é válido mesmo que a frus
tração ou tensão particulares não tenham sido consideradas na 
terapia; que o enfrentamento mais efetivo da frustração não é 
um fenômeno superficial, evidenciando-se em reações autônomas 
que o indivíduo não pode controlar conscientemente e das quais 
é completamente inconsciente. O tipo de mudança comportamen
tal aqui sugerido, se confirmado por estudos futuros, é de fato 
muito significativo. 

6) Um resultado comportamental da terapia centrada no 
cliente é o melhor funcionamento nas tarefas da vida; uma me
lhora na leitura, para crianças em idade escolar, e uma melhora 
no ajustamento ao treinamento profissional e no desempenho no 
trabalho, para os adultos. 

Tanto Bills (24) como Axline (13) demonstraram que quan
do crianças desajustadas, com dificuldades na leitura, são sub
metidas a um número ainda que moderado de sessões terapêuti
cas com orientação centrada no cliente, há uma melhora no seu 
desempenho na leitura, conforme medições feitas por meios de 
testes padronizados. No estudo conduzido por Bills, nove sessões 
de terapia (seis individuais, três em grupo), nas quais a leitura 
não era de forma alguma o foco da experiência, foram acompa
nhadas por um aumento de aproximadamente um ano na habili
dade de leitura, durante um período de trinta dias letivos. Tratava
se de um grupo de oito crianças que apresentavam um atraso acen
tuado na habilidade de leitura em comparação com os escores ob
tidos num teste de inteligência. 

Talvez o estudo que mais se aproxime de um ataque direto 
à questão levantada pelo homem comum seja o que foi conduzi
do pela Administração de Veteranos (18). Como parte do pro
grama de Aconselhamento Pessoal da Administração de Vetera
nos, realizou-se um estudo de acompanhamento de 393 casos tra
tados pelos Orientadores Pessoais. Seis meses ou mais após o en
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caminhamento ao orientador pessoal, cada veterano era avalia
do por seu supervisor de treinamento em termos de ter ou não 
apresentado alguma melhora no ajustamento ao programa de trei
namento ou ao trabalho (ou ambos). O supervisor de treinamen
to não tinha nenhum conhecimento do que se havia passado na 
terapia. A avaliação do grupo total foi a seguinte: 17 por cento 
não apresentou nenhuma melhora, 42 por cento apresentou al
guma melhora e 41 por cento melhorou consideravelmente. Em
bora a descoberta pareça significativa, o estudo é muito pouco 
elaborado, e além disso não se descarta a possibilidade de algu
mas tendências gerais, por parte dos supervisores de treinamen
to, contra ou a favor do programa de aconselhamento. Assim, 
é interessante mencionar uma das descobertas subsidiárias. Des
cobriu-se que havia uma relação clara entre as avaliações feitas 
e o número de entrevistas com o orientador. Os supervisores de 
treinamento não tinham informações quanto ao número de ve
zes que o veterano estivera com o orientador. No entanto, qua
renta e oito homens que haviam estado com o orientador dez ou 
mais vezes foram quase todos avaliados como apresentando al
guma melhora, enquanto que entre aqueles que passaram pelo 
orientador duas vezes ou menos poucos foram avaliados como 
apresentando melhora. Essa descoberta dá mais peso às conclu
sões gerais, indicando que, em relação a um fator que não podia 
ter influenciado os avaliadores, as avaliações mostraram uma ten
dência firme de acordo com as expectativas lógicas. Os dados re
lativos a esse item são fornecidos na Tabela II. 

Qual, então, é a resposta atual para a pergunta: "O proces
so da terapia centrada no cliente envolve alguma alteração no com
portamento e nas ações do cliente?" Juntando os resultados dos 
vários estudos, podemos dizer que as evidências disponíveis até 
o momento sugerem que durante o processo da terapia centrada 
no cliente, o comportamento do cliente altera-se das seguintes ma
neiras: ele passa a considerar, e tenta colocar em ação, compor
tamentos mais maduros, autodiretivos e responsáveis; seu com
portamento torna-se menos defensivo, mais firmemente baseado 
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numa visão objetiva do selj e da realidade; seu comportamento 
apresenta uma quantidade cada vez menor de tensão psicológi
ca; ele tende a conseguir um ajustamento mais confortável e efe
tivo na escola e no trabalho; enfrenta novas situações de tensão 
com muito mais calma interior - que a reflete em distúrbios fi
siológicos menores e recuperação fisiológica mais rápida após si
tuações de frustração. 

TABELA II - RELAÇÃO ENTRE AJUSTAMENTO 

NO TRABALHO EDURAÇÃO DO 


ACONSELHAMENTO* 


Número Duração do aconselhamento 	 Avaliação dos supervisores de treina
mento quanto ao grau de melhora 

Nenhuma Alguma Muita 
148 Duas entrevistas ou menos 28070 44% 28% 
140 Três a cinco entrevistas 12% 43% 45% 
57 Seis a nove entrevistas 10% 44% 46% 
48 Dez entrevistas ou mais 2% 31% 67% 

393 Total 	 17% 42% 41% 
*Calculado de (18), Tabela III, p. 4. 

Algumas lacunas e pontos fracos em nosso conhecimento 

Completamos nosso resumo do conhecimento factual e das 
hipóteses clínicas disponíveis atualmente para descrever o pro
cesso da terapia centrada no cliente. Para o leitor com mentali
dade clínica, a descrição pode parecer estática demais, sem o ca
ráter dinâmico e mutável da experiência terapêutica. Para os lei
tores voltados à pesquisa, pode parecer muito pouco precisa, ba
seada em estudos até certo ponto incipientes, destituídos da ele
gância metodológica que é possível em outras áreas. Ambas as 
críticas parecem ser justificáveis. A primeira esperamos corrigir 
parcialmente ao enunciar nossa teoria da terapia, suprindo parte 
do elemento dinâmico que é evidente nessas mudanças. À segun

l 
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da crítica esperamos que o tempo responda, à medida que sur
jam métodos mais exatos. Gostaríamos também, em apoio a nos
sos esforços até o momento, de relembrar a afirmação de Elton, 
Mayo: "É muito mais fácil medir fatores não significativos do 
que ficar satisfeito com o desenvolvimento de uma primeira apro
ximação do significativo." 

Mas o material aqui apresentado rev~la sérias debilidades. 
Uma delas foi sugerida, mas precisa ser melhor esclarecida. O tra
balho feito por Hogan e Haigh sobre o problema do comporta
mento defensivo dá a impressão de que algumas das mudanças 
aqui descritas podem acompanhar tanto um aumento na tendên
cia defensiva como um progresso terapêutico real. Assim, se o 
trabalho deles for confirmado por estudos posteriores, pode pa
recer que um aumento das atitudes positivas, incluindo atitudes 
positivas em relação ao selj, uma aceitação maior do selj, um nú
mero maior de declarações categorizadas como insights, uma ten
dência na direção da maturidade do comportamento relatado, se
jam todos indicadores ou de um aumento na tendência defensiva 
ou de um progresso terapêutico no qual as tendências defensivas 
diminuem. Isto suscita um problema desconcertante e lança dú
vidas sobre várias das medições desenvolvidas, enquanto consi
deradas isoladamente. Até o momento, a discrepância deve ser 
descrita apenas como um problema, uma vez que a medição do 
comportamento defensivo é complexa, difícil de aplicar e envol
ve mais julgamentos clínicos subjetivos em sua aplicação do que 
as outras medições. De qualquer forma, o único caso em que es
sa contradição ocorre é o primeiro exemplo, no qual todas as me
didas idealizadas para avaliar o progresso terapêutico apresenta
ram resultados claramente discrepantes. Antes das descobertas 
de Haigh, o elemento proeminente em nossa pesquisa era a sur
preendente unidade de nossas medidas. Se, num caso específico, 
um instrumento mostrasse uma tendência forte, poderia-se pre
vet, com uma boa dose de certeza, que outras medidas aponta
riam a mesma tendência. Assim, Raskin (156) encontrou inter
correlações de 0,39 a 0,86 entre quatro das medidas usadas. A 
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medida de comportamento defensivo correlaciona-se, em geral, 
com essas outras medidas, sendo que nesse caso correlações ne
gativas indicam concordância nas descobertas, uma vez que os 
comportamentos defensivos supostamente diminuem enquanto as 

7 outras medidas aumentam. As correlações obtidas com as outras • 	 quatro medidas variam de -0,34 a -0,55. Portanto, em geral, a 
medida da tendência defensiva corrobora as outras. O elemento 
intrigante e perturbador que requer novos estudos é o fato de que, 
num caso isolado, uma tendência fortemente acentuada na dire
ção de insights, auto-aceitação e maior maturidade do compor
tamento relatado possa acompanhar um aumento das tendências 
defensivas4 . 

Uma outra debilidade importante no trabalho feito até o mo
mento é nossa incapacidade de lucrar com nossos fracassos. Co
mo todas as outras orientações terapêuticas, temos todas as gra
dações de resultados. Há indivíduos que passaram claramente por 
um reorganização significativa da personalidade ao longo da te
rapia, que apresentaram um progresso e uma reintegração cons
tantes após a terapia, indicando, em todos os sentidos, que sua 
mudança é permanente. No outro lado da escala estão aqueles 
que parecem incapazes de beneficiar-se com o cantata terapêuti
co e que talvez fiquem mais tensos como resultado dessa desen

4. Desde que isto foi escrito, novos fatos emergiram para complicar ainda 
mais o quadro. Muito desse questionamento baseou-se no fato de que, num caso 
gravado, todas as medidas, exceto a tendência defensiva, revelaram um nítido 
progresso por parte da cliente, embora a tendência defensiva tenha aumentado 
de maneira igualmente clara. Agora, porém, uma entrevista de acompanhamen
to com a cliente, gravada um ano após a conclusão da terapia e testes de acompaII 	 nhamento aplicados na mesma ocasião indicam com igual clareza um ganho real 
e duradouro. A cliente apresenta um progresso surpreendente no ajustamento in
terior ao papel feminino e uma liberdade maior para ser ela mesma. Fornece tam
bém muitas evidências que indicam um melhor ajustamento com a família, com 
amigos do sexo masculino, com a vida social e com o trabalho. Todos os que 
leram a entrevista consideraram-na como um resultado definitivamente bem
sucedido. 

Qual é a explicação? A medição da tendência defensiva não foi acurada? Ou 
a tendência defensiva aumentou durante a terapia e diminuiu depois? Evidente
mente, ainda há muito espaço para outras pesquisas relativas a esse ponto. 
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corajadora tentativa de obter ajuda. Existem todas as gradações 
intermediárias, incluindo alguns que fizeram bons progressos na 
terapia mas que parecem incapazes de manter a reorganização que 
começaram a conseguir. É intrigante que, apesar de termos apren
dido muito com os resultados bem-sucedidos, não tenhamos si
do capazes de aprender, de nenhuma maneira geral ou significa
tiva, com os clientes que não conseguimos ajudar. 

A deficiência primária parece ser a ausência de hipóteses sig
nificativas acerca de nossos fracassos. Clinicamente, talvez seja 
verdade que nossa mais freqüente explicação de fracasso é que 
o orientador, de alguma forma, não conseguiu construir uma re
lação terapêutica. Mas ainda temos poucas ferramentas de pes
quisa e apenas começamos a desenvolver medidas válidas para 
a relação terapêutica com as quais testar essas hipóteses. Uma 
outra hipótese às vezes considerada é que, talvez, nossos fracas
sos relacionam-se a certas classificações de diagnóstico de perso
nalidade. Talvez alguns tipos de indivíduos não possam ser aju
dados pela terapia centrada no cliente. Isso pode ser verdade, mas 
estivemos relutantes em aceitar essa hipótese muito apressadamen
te porque poderia nos levar facilmente a atitudes insensatas. Por 
exemplo, parece ser verdade que os orientadores vêm obtendo me
nos sucesso com indivíduos agressivamente dependentes, que in
sistem em que o orientador assuma toda a responsabilidade pela 
cura deles. É quase certo que um estudo de pesquisa confirmaria 
essa declaração. Seria, então, possível para o terapeuta recusar 
confortavelmente esses casos por não se adaptarem à terapia cen
trada no cliente. Imaginemos porém - e nossos melhores tera
peutas acreditam nisso - que a razão para nossos fracassos com 
esse grupo não se encontre no diagnóstico da personalidade, mas 
no fato de que é muito difícil para o terapeuta aceitar profunda
mente uma pessoa que imediatamente deseja forçá-lo a àssumir 
toda a responsabilidade. Esse tipo de hipótese jamais seria inves
tigado se excluíssemos certas categorias diagnósticas como im
prováveis de serem ajudadas. 

Essa discussão ilustra algumas das razões para nossa lenti-
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dão em fazer uso experimental de nossos casos menos bem-suce
didos. Sejam as razões adequadas ou não, o fato é que apenas 
um estudo de pesquisa (145), muito decepcionante aliás, foi cons
truído em torno da investigação do fracasso. Até o momento, não 
fomos capazes de formular hipóteses significativas que possam 
ser testadas no material disponível. 

Em nossa opinião, essas são as falhas mais sérias nas tenta
tivas que fizemos até agora de oferecer um quadro factual e ob
jetivo do processo terapêutico. Muitas críticas foram feitas por 
outras pessoas e admitimos que existe alguma verdade nelas, mas 
não as encaramos como sérias. É verdade que muitos de nossos 
estudos basearam-se em números pequenos, que o planejamento 
experimental de alguns está aberto a críticas, que muitas ques
tões importantes ainda não foram examinadas e que algumas das 
pesquisas parecem ser superficiais, em vez de lidar com a pro
funda e sutil dinâmica da terapia. Temos consciência disso e, com 
freqüência, concordamos com tais críticas. Mas, num campo pio
neiro, é inevitável alguma imperfeição, alguma falta de elegân
cia; e como a cada ano as pesquisas têm se tornado melhores e 
mais refinadas, lidando com questões cada vez mais significati
vas e sutis, não vamos nos perturbar por causa de algumas des
sas imperfeições. As duas maiores falhas citadas aqui, porém, são 
questões a serem consideradas, porque talvez possam ser evita
das se formos capazes de perceber, de forma mais profunda e acu
rada, o processo que evolui dia-a-dia, diante de nossos olhos, nas 
vidas de nossos clientes. 

Uma teoria coerente do processo terapêutico 

É possível formular uma teoria da terapia que leve em conta 
todos os fatos observados e verificados, uma teoria que possa re
solver as aparentes contradições existentes? O material que se se
gue é uma tentativa nesse sentido, começando com a personali
dade tal como existe antes que se desenvolva a necessidade da te
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rapia e prosseguindo através das mudanças que ocorrem na tera
pia centrada no cliente. Como já foi mencionado, a teoria é a 
flutuante e evanescente generalização. Os fenômenos terapêuti
cos observados são os elementos mais estáveis em torno dos quais 
uma variedade de teorias pode ser construída. 

Vamos começar com o indivíduo que está satisfeito consigo 
mesmo e nem pensa, na ocasião, em procurar auxílio terapêuti
co. Talvez seja útil pensar nesse indivíduo como tendo um pa
drão organizado de percepções do self e do self-em-relaciona
mento com os outros e com o ambiente. Essa configuração, essa 
gestalt, é algo fluido e mutável nos detalhes, mas decididamen
te estável no seus elementos básicos. Como diz Raimy, é "cons
tantemente usada como estrutura de referência quando escolhas 
têm que ser feitas. Assim, serve para regular o comportamento 
e pode ser responsável pelas uniformidades observadas na perso
nalidade". Essa configuração encontra-se, em geral, acessível à 
consciência. 

Podemos considerar essa estrutura de self como uma orga
nização de hipóteses para enfrentar a vida - uma organização 
que tem sido relativamente eficaz na satisfação das necessidades 
do organismo. Algumas de suas hipóteses podem ser grosseira
mente incorretas do ponto de vista da realidade objetiva. Con
tanto que o indivíduo não suspeite dessa falsidade, a organiza
ção pode servi-lo bem. Por exemplo, o melhor aluno de um colé
gio numa pequena cidade pode perceber a si mesmo como uma 
pessoa notavelmente brilhante, com uma mente que ninguém con
segue superar. Essa formulação pode ser muito útil a ele enquan
to permanecer nesse ambiente. Pode ser que algumas de suas ex
periências não se encaixem nessa generalização, mas ou ele nega 
essas experiências à consciência ou simboliza-as de tal modo que 
passem a se encaixar no quadro geral. 

Enquanto essa gestalt do self estiver firmemente organizada 
e nenhum material contraditório for sequer vagamente percebi
do, podem existir sentimentos positivos em relação ao self, que 
pode ser visto como digno e aceitável - a tensão consciente, nesse 

O PROCESSO TERAPÊUTICO 


221 


caso, é mínima. O comportamento é coerente com as hipóteses 
organizadas e com os conceitos da estrutura de self. Um indiví
duo desse tipo perceberia a si mesmo como funcionando adequa
damente. 

Em tal situação, a extensão em que as percepções do indiví
duo sobre suas habilidades e relacionamentos sejam incongruen
tes com a realidade socialmente percebida seria uma medida de 
sua vulnerabilidade básica. A extensão em que ele vagamente per
cebe essas incongruências e discrepâncias é uma medida de sua 
tensão interna e determina a quantidade de comportamento de
fensivo. Poderia-se acrescentar que em culturas altamente homo
gêneas, onde o conceito de selfdo indivíduo tende a ser sustenta
do pela sociedade, percepções bastante irrealistas podem existir 
sem causar tensão interna, servindo ao longo de toda a vida co
mo uma hipótese razoavelmente eficaz para enfrentar a vida. As
sim, o escravo pode perceber-se como tendo menos valor do que 
seu senhor e viver de acordo com essa percepção, embora, jul
gando-se com base na realidade, isso possa ser falso. Na cultura 
moderna, porém, com suas subculturas conflitantes e seus contra
ditórios conjuntos de valores, metas, percepções, o indivíduo ten
de a ser exposto às discrepâncias de suas percepções. Dessa for
ma, o conflito interno é multiplicado. 

Retornemos ao nosso indivíduo, que ainda não está pronto 
para a terapia. Quando sua estrutura de self organizada já não 
for eficaz para satisfazer suas necessidades na situação da reali
dade, ou quando ele perceber vagamente suas discrepâncias, ou 
quando seu comportamento parecer fora de controle e não mais 
coerente com ele, então torna-se "maduro", por assim dizer, para 
a terapia. Como exemplos dessas três condições, poderíamos men
cionar o aluno "brilhante" do colégio da pequena cidade, que 
já não se percebe eficiente na universidade, o indivíduo que está 
perplexo porque quer se casar com a garota e ao mesmo tempo 
não quer, e a cliente que descobre que seu comportamento é im
previsível, "nem parece ser ela mesma" , é incompreensível. Sem 
uma experiência terapêutica, planejada ou acidental, essas con
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dições provavelmente irão persistir, porque todas envolvem a per
cepção de experiências contraditórias com a organização atual do 
selj. Mas como tal percepção é ameaçadora para a estrutura do 
selj, tende a ser negada ou distorcida, ou inadequadamente sim
bolizada. 

Vamos supor que nosso indivíduo, agora vagamente ou pro
fundamente perturbado e experimentando alguma tensão inter
na, inicie uma relação com um terapeuta que siga a orientação 
centrada no cliente. Aos poucos, ele experimenta uma sensação 
decididamente nova de estar livre de ameaças. Não é apenas uma 
questão de estar livre de ataques. Isso aconteceu em vários de seus 
relacionamentos. É a percepção de que cada aspecto que ele ex
põe do selj é igualmente aceito, igualmente valorizado. A afir
mação quase beligerante de suas virtudes é tão aceita, porém não 
mais, quanto o desestimulante quadro de suas qualidades negati
vas. Sua certeza sobre alguns aspectos de si mesmo é aceita e va
lorizada, da mesma forma que suas incertezas, suas dúvidas, sua 
vaga percepção de contradições internas. Nessa atmosfera de se
gurança, proteção e aceitação, os limites rígidos da organização 
do selj relaxam. Já não há a gesta/t firme e rígida, característica 
de todas as organizações ameaçadas, mas uma configuração mais 
solta, mais incerta. O cliente começa a explorar seu campo per
ceptivo cada vez mais completamente. Descobre generalizações 
falhas, mas sua estrutura de seljestá agora suficientemente rela
xada para que ele possa ponderar sobre as experiências comple
xas e contraditórias em que essas generalizações estão baseadas. 
Descobre experiências das quais nunca fora consciente, experiên
cias que contradizem profundamente a percepção que tem de si 
mesmo - e isto de fato é ameaçador. Ele se recolhe temporaria
mente para a confortável gesta!t anterior, mas depois, lenta e cau
telosamente, sai do refúgio e assimila a experiência contraditória 
num padrão novo e revisado. 

Trata-se, essencialmente, de um processo de desorganização 
e reorganização, que pode ser bastante doloroso. É uma situação 
profundamente confusa não se ter um conceito firme de si mes
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mo pelo qual determinar o comportamento apropriado. É assus
tador ou desagradável ver o selj e o comportamento flutuando 
quase diariamente, às vezes se aproximando muito do padrão de 
selj anterior, às vezes se confundindo com alguma gesta/t nova 
e vagamente estruturada. À medida que o processo avança, uma 
configuração nova ou revisada do seljestá sendo construída, con
tendo percepções anteriormente negadas; envolvendo uma sim
bolização mais exata de uma gama muito mais ampla de expe
riências sensoriais e viscerais; envolvendo uma reorganização de 
valores em que a experiência pessoal do organismo é claramente 
reconhecida como a fonte que proporciona as evidências para as 
valorações. Lentamente, começa a emergir um novo selj, muito 
mais próximo do "verdadeiro", porque se baseia muito mais na 
experiência global do cliente, percebida sem distorção. 

Essa dolorosa des- e re-organização é possibilitada por dois 
elementos da relação terapêutica. O primeiro, já mencionado, é 
que as novas, hesitantes, contraditórias ou previamente negadas 
percepções do selj são tão valorizadas pelo terapeuta quanto os 
aspectos rigidamente estruturados. Assim, o movimento torna
se possível sem uma perda muito desastrosa de auto-estima e sem 
um pulo muito assustador do velho para o novo. O outro ele
mento na relação é a atitude do terapeuta em relação aos aspec
tos recém-descobertos da experiência, que para o cliente parecem 
ameaçadores, ruins, impossíveis, desorganizadores. Ao experi
mentar no terapeuta uma atitude de calma aceitação dos novos 
aspectos, o cliente descobre que, até certo ponto, pode introjetar 
essa atitude e examinar sua experiência como algo que ele pos
sui, identifica, simboliza e aceita como parte de si mesmo. 

Se a relação não for adequada para proporcionar essa sen
sação de segurança, ou se as experiências negadas forem amea
çadoras demais, então o cliente pode revisar seu conceito de selj 
de um modo defensivo. Pode distorcer ainda mais a simboliza
ção da experiência, enrijecer ainda mais a estrutura do selj, para 
ganhar novamente sentimentos positivos em relação ao selj e re
duzir um pouco a tensão interna ao preço contudo de uma vulne
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rabilidade maior. Sem dúvida, este é um fenômeno temporário 
para muitos clientes que estão passando por uma reorganização 
considerável, mas as evidências sugerem a possibilidade de algum 
cliente concluir seus contatos em tal conjuntura, tendo consegui
do apenas um selj ainda mais defensivo. 

Quando o cliente enfrenta mais aspectos da totalidade de sua 
experiência, diferenciando e simbolizando adequadamente essa 
experiência, a nova estrutura de selj, à medida que é organizada, 
torna-se mais firme, mais claramente definida, um guia mais es
tável e sólido para o comportamento. Da mesma maneira que 
ocorre no estado em que a pessoa não sentia necessidade de tera
pia, ou na reorganização defensiva do selj, os sentimentos posi
tivos em relação ao selj retornam, e as atitudes positivas predo
minam sobre as negativas. Muitas das manifestações externas são 
as mesmas. De um ponto de vista externo, a diferença importan
te é que o novo selj é muito mais intimamente congruente com 
a totalidade da experiência - é um padrão percebido e retirado 
da experiência e não um padrão imposto sobre a experiência. Do 
ponto de vista interno do cliente, o novo selj é mais confortável. 
Menos experiências são percebidas como vagamente ameaçado
ras. Há, conseqüentemente, muito menos ansiedade. Há mais se
gurança em viver de acordo com o novo selj, porque ele envolve 
menos generalizações duvidosas e mais experiências diretas. Co
mo os valores são percebidos como originados no selj, o sistema 
de valores torna-se mais realista e confortável, em harmonia mais 
íntima com o seljpercebido. As metas valorizadas parecem mais 
atingíveis. 

As mudanças no comportamento acompanham as mudan
ças na organização do selj, e essa mudança de comportamento, 
surpreendentemente, não é tão dolorosa, nem tão difícil quanto 
as mudanças na estrutura de selj. O comportamento se mantém 
coerente com o conceito do selj e altera-se conforme este último 
também se altera. Qualquer comportamento que antes parecesse 
fora de controle é agora experimentado como parte do selje den
tro dos limites do controle consciente. Em geral, o comportamento 
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é mais ajustável e socialmente mais sólido, porque as hipóteses 
sobre as quais se baseia são mais realistas. 

Assim, a terapia produz uma mudança na organização e na 
estrutura da personalidade e uma mudança no comportamento, 
ambas relativamente permanentes. Não se trata necessariamente 
de uma reorganização para a vida toda. O cliente pode ainda ne
gar à consciência certos aspectos da experiência, pode ainda exi
bir certos padrões de comportamento defensivo. Há pouca pro
babilidade de que qualquer terapia seja concluída nesse sentido. 
Submetido a certos tipos de tensão, o cliente pode achar necessá
rio buscar mais terapia, prosseguir na reorganização do selj. De 
qualquer maneira, estendendo-se ou não as séries de entrevistas 
terapêuticas, o resultado essencial é uma estrutura de selj com 
uma base mais sólida, a inclusão de uma proporção maior da ex
periência como parte do selj e um ajustamento mais confortável 

e realista à vida. 
Subjacentes a todo esse processo de funcionamento e de mu

dança estão as forças de progresso da própria vida. É essa ten
dência básica no sentido da manutenção e do aperfeiçoamento do 
organismo e do selj que propicia a força motivadora para tudo 
o que descrevemos aqui. A serviço dessa tendência básica, o selj 
pré-terapia opera para satisfazer as necessidades. E por causa des
sa força mais profunda, o indivíduo em terapia tende a mover-se 
em direção à reorganização em vez de seguir para a desintegração. 
O seljreformulado que se alcança na terapia tem a característica 
de permitir uma realização mais completa das potencialidades do 
organismo, constituindo uma base mais efetiva para o crescimen
to posterior. Assim, em sua totalidade, o processo terapêutico é 
a realização pelo indivíduo, num clima psicológico favorável, de 
novos passos numa direção já definida, por seu crescimento e de
senvolvimento maturacional, desde o dia de sua concepção. 

LEITURAS SUGERIDAS 

As leituras relacionadas a este capítulo podem ser divididas 
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em dois grupos - as que procuram oferecer um relato clínico 
do processo da terapia e as que exemplificam a investigação ob
jetiva desse processo. 

No primeiro grupo, Snygg e Combs (200, capítulos 13 e 14) 
apresentam um novo relato dos processos envolvidos na terapia 
indutiva ou "diretiva" e oferecem também uma teoria do pro
cesso da terapia centrada no cliente ou "autodiretiva". Sua teo
ria é estritamente fenomenológica. Se o leitor desejar mergulhar 
no passado, pode comparar este capítulo com os capítulos 6, 7 
e 8 de Counseling and Psychotherapy (166). Para fins de compa
ração talvez interesse ao leitor uma idéia do processo da psicaná
lise. Um breve relato do processo encontra-se num capítulo de 
Ivimey (89, pp. 211-234). Um relato mais longo, que aborda mais 
a atividade do analista do que o processo, encontra-se em Ale
xander e French (4, capítulos 1-8). 

Quase todas as pesquisas objetivas sobre o processo terapêu
tico relacionam-se com o ponto de vista centrado no cliente, e 
muitas delas foram citadas aqui. Se o leitor deseja obter uma pers
pectiva histórica a esse respeito, o estudo bastante tosco mas pio
neiro de Lewis (114) ou o estudo um pouco melhor planejado de 
Snyder (197) ilustram o período inicial. Embora tenha falhas, a 
pesquisa de Curran (49), entre todas, é a que mais se concentra 
no processo propriamente dito. O melhor relato publicado de re
sultados de medição de personalidade é o de Muench (140). Para 
uma amostra de pesquisas recentes, ver a edição de junho de 1949 
do Journal of Consulting Psychology: a edição inteira é dedica
da a uma pesquisa coordenada em terapia e contém breves rela
tos das investigações de Seeman (180), Sheerer (189), Stock (203), 
Haigh (76), Hoffman (86), Carr (40) e Raskin (156). 

CAPíTULO 5 

TRÊS QUESTÕES LEVANTADAS POR OUTROS 

PONTOS DE VISTA: TRANSFERÊNCIA. DIAGNÓSTICO. 

APLICABILIDADE 

Este capítulo foi escrito na esperança de melhorar a comu
nicação entre as várias terapias. Terapeutas sérios de outras orien
tações terapêuticas têm demonstrado um freqüente interesse em 
aprender alguma coisa sobre a abordagem centrada no cliente. 
Para isso, fazem indagações sobre o ponto de vista do terapeuta 
centrado no cliente acerca de certos conceitos e questões que são 
de importância central para a própria linha de pensamento de
les. E como as respostas que recebem às vezes parecem não fazer 
sentido nessas outras estruturas de referência, naturalmente con
cluem que o ponto de vista centrado no cliente deve ser estúpido, 
superficial ou irresponsável e, portanto, sequer merece ser inves

tigado. 
A intenção deste capítulo é criar uma ponte nessa lacuna de 

comunicação. Pode-se dizer que os assuntos discutidos aqui de 
forma alguma são questões específicas do ponto de vista da tera
pia centrada no cliente, e não exigiram qualquer tratamento es
pecial para a pessoa que estivesse aprendendo essa abordagem. 
Mas são questões específicas para terapeutas treinados em outros 
tipos de orientação. 
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Três das questões mais freqüentemente levantadas, para as 
quais as respostas devem parecer absurdas, são: "Como você li
da com o problema da transferência?", "De que forma sua tera
pia trabalha com o diagnóstico?" e "Em que tipos de situações 
a terapia centrada no cliente é aplicável?" Quando as respostas 
são "A transferência, como um problema, não aparece", "O 
diagnóstico é considerado desnecessário" e "Talvez a terapia cen
trada no cliente aplique-se a todos os casos", provavelmente há 
um aumento da pressão sangüínea na pessoa que perguntou, mas 
pouca comunicação adicional sobre o significado das respostas. 
Talvez examinando cada uma dessas questões com mais detalhes 
possamos chegar a uma melhor compreensão. 

o problema da transferência 

o SIGNIFICADO DA TRANSFERÊNCIA 

Para o terapeuta de orientação psicanalítica, os conceitos de 
transferência, relação de transferência e neurose de transferên
cia adquiriram vários significados importantes, que se aproxima
ram da essência de sua linha terapêutica. 

Não é fácil para mim colocar-me na estrutura de referência 
do analista e compreender totalmente o significado que esses con
ceitos têm para ele. Até onde posso entender, porém, parece-me 
que transferência é um termo que se aplica a atitudes que, origi
nalmente dirigidas a um dos pais ou a outra pessoa, são transfe
ridas para o terapeuta. Essas atitudes de amor, ódio, dependên
cia e assim por diante são utilizadas pelo analista como uma ex
pressão imediata das atitudes e dos conflitos básicos do cliente, 
e é através da análise dessas atitudes que se desenvolve a parte 
mais significativa da psicanálise. Por esta razão, o método em
pregado para lidar com as atitudes de transferência é a parte mais 
importante do trabalho do analista. Fenichel afirma: "Compreen-
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der o conteúdo do inconsciente do paciente a partir das coisas 
que ele fala é, relativamente, a parte mais simples da tarefa do 
analista. Lidar com a transferência é o mais difícil" (56, p. 29). 

Para verificar a exatidão do nosso entendimento do concei
to da transferência e da maneira de lidar com ela, podemos exa
minar algumas citações breves extraídas de referências psicanáli
ticas de peso. Freud faz um resumo bastante claro em seu artigo 
na Britannica: 

Por "transferência" referimo-nos a uma peculiaridade notá
vel dos neuróticos. Eles desenvolvem em relação a seu analista re
lações emocionais, tanto de caráter afetuoso quanto hostil, que não 
são baseadas na situação real, mas derivam de suas relações com 
os pais (o complexo de Édipo). A transferência é uma prova do fa

, I 	 to de que os adultos não superaram sua antiga dependência infan
til; coincide com a força a que se chamou "sugestão"; e só quando 
aprende a fazer uso disto o analista está capacitado a induzir o pa
ciente a superar suas resistências internas e libertar-se de suas re
pressões. Assim, o tratamento psicanalítico age como uma segun
da educação do adulto, como uma correção de sua educação quan
do criança. (66, p. 674) 

Este é um relato sucinto do significado da transferência e do 
propósito do analista ao utilizá-la. 

Fenichel descreve os métodos do analista para lidar com as 
atitudes de transferência: 

A reação do analista à transferência é a mesma em relação a 
qualquer outra atitude do paciente: ele a interpreta. Vê na atitude 
do paciente um derivativo de impulsos inconscientes e tenta mos
trar isso ao paciente. (56, p. 30) 

o trabalho interpretativo sistemático e coerente, tanto dentro 
como fora do quadro da transferência, pode ser descrito como uma 
educação do paciente para produzir cada vez menos derivativos dis
torcidos, até que seus conflitos instintuais fundamentais sejam re
conhecíveis. (56, p. 31) 
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ATITUDES DE TRANSFERÊNCIA NA TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

Quando examinamos nossa experiência clínica em terapia 
centrada no cliente e os casos gravados, parece ser correto dizer 
que atitudesjortes com natureza de transferência ocorrem numa 
minoria relativamente pequena de casos, embora ocorram em al
gum grau na maioria dos casos. 

Em muitos casos, as atitudes em relação ao orientador são 
brandas e de caráter real, não de transferência. Assim, o cliente 
pode sentir-se um pouco apreensivo quanto ao primeiro encon
tro com o orientador; pode sentir-se aborrecido nas primeiras en
trevistas por não receber a orientação que esperava; pode sentir 
uma empatia agradável com o orientador à medida que vai in
vestigando suas próprias atitudes; deixa a terapia com um senti
mento de gratidão para com o orientador por ter lhe proporcio
nado a oportunidade de resolver as coisas por si mesmo (mas não < , 

um tipo de gratidão forte ou dependente); e pode encontrar o 
orientador socialmente ou profissionalmente, durante ou após a 
terapia, experimentando pouco de afeto além do que está nor
malmente envolvido na realidade imediata da relação entre eles. 
Isto parece descrever para muitos, talvez para a maioria de nos
sos clientes, o afeto dirigido ao orientador. Se a definição de trans
ferência incluir qualquer tipo de afeto dirigido aos outros, então 
isto é transferência; se a definição refere-se à transferência de ati
tudes infantis para uma relação atual na qual são inadequadas, 
então muito pouca, ou nenhuma transferência está presente. 

Há muitos casos, porém, em que as atitudes emocionaliza
das dos clientes em relação ao orientador são muito mais fortes. 
Pode haver um desejo de dependência, acompanhado de um pro
fundo afeto; pode haver um sentimento de medo, semelhante aos 
medos experimentados na presença de qualquer autoridade e que, 
sem dúvida, relaciona-se geneticamente ao medo dos pais; há ati
tudes de hostilidade que vão além das atitudes que um observa
dor julgaria como realisticamente relacionadas à experiência; em 
alguns casos, há expressões de afeto e desejo de uma relação amo
rosa entre cliente e orientador. 
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Em geral, portanto, podemos dizer que atitudes de transfe
rência existem em graus variados numa porção considerável dos 
casos tratados por terapeutas centrados no cliente. Quanto a is
so, todos os terapeutas se assemelham, pois todos enfrentam tais 
atitudes. A diferença está no modo como são tratadas. Em psi
canálise, essas atitudes parecem desenvolver-se caracteristicamente 
para uma relação que é central à terapia. Freud descreve este ponto 
nos seguintes termos: 

Em todo tratamento analítico surge ... uma intensa relação emo
cional entre o paciente e o analista ... Esta pode ser de caráter posi
tivo ou negativo e pode variar entre os extremos de um amor apai
xonado, completamente sensual, e a expressão desenfreada de um 
desafio e ódio acirrados. Essa transferência ... logo substitui na men
te do paciente o desejo de ser curado, e sendo afetuosa e modera
da, torna-se o agente da influência do clínico e nada mais nada me
nos do que a mola mestra do trabalho conjunto da análise ... [Se] 
convertida em hostilidade ... pode então paralisar o poder de asso
ciação do paciente e colocar em risco o sucesso do tratamento. No 
entanto, não haveria sentido em tentar evitá-la; pois uma análise 
sem transferência é impossível. (64, p. 75) 

Na terapia centrada no cliente, porém, essa relação de trans
ferência dependente, complexa e persistente não tende a desen
volver-se. Milhares de clientes passaram pelas salas de orienta
dores com os quais o autor teve contato pessoal. Apenas uma pe
quena minoria dos casos tratados desenvolveu uma relação que 
poderia, de alguma forma, encaixar-se nos termos de Freud. Na 
maioria dos casos, a descrição da relação seria muito diferente. 

O MODO DE LIDAR COM ATITUDES DE TRANSFERÊNCIA NA TERAPIA 

CENTRADA NO CLIENTE 

A possibilidade de terapia sem uma relação profunda de 
transferência merece mais atenção. A possibilidade de uma psi
coterapia breve e eficaz parece depender da possibilidade de uma 
terapia sem relação de transferência, uma vez que a resolução da 
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situação de transferência parece ser lenta e demorada. Pode, en
tão, a terapia ser realizada sem que se desenvolva esse tipo de 
relação? 

Talvez possamos esclarecer um pouco mais alguns elemen
tos da resposta a esse problema examinando material gravado de 
entrevistas. A questão básica é: Embora muitos clientes sob tera
pia não-diretiva possam desenvolver atitudes de transferência, por 
que essas atitudes não progridem para uma relação de transfe
rência ou neurose de transferência, e por que a terapia não pare
ce requerer um tal tipo de relação? 

Se pegarmos um entre a minoria de casos em que atitudes 
evidentes de transferência são experimentadas e discutidas pelo 
cliente, poderemos observar um pouco do que ocorre. O mate
rial seguinte foi transcrito do início de uma quinta entrevista gra
vada com uma jovem mulher casada, sra. Dar. Nas entrevistas 
anteriores, ela discutira questões sobre as quais se sentia bastan
te culpada. 

e: Bem, tive um sonho muito estranho. Quase cheguei a odiar 
a idéia de voltar aqui, depois desse sonho. Ahh ... 

O: Quer dizer que quase pensou em não voltar mais aqui de
pois do sonho? 

e: Foi (Ri.) 
O: Pareceu demais para você. 
e: É. Bem, na última sexta-feita à noite sonhei que, ahn, fui 

para Nova York te ver e você estava terrivelmente ocupado, e en
trava e saía de escritórios, e tinha tantas coisas a fazer, até que por 
fim olhei para você com ar de súplica e você me disse: "Sinto mui
to. Não tenho mais tempo para você. Sua história é sórdida demais. 
Eu... não quero mais que você me incomode". E você continuou 
entrando e saindo de salas e eu fiquei meio que seguindo você por 
toda parte. Eu não, ahn, sabia o que fazer, e me sentia tão perdida 
e, ao mesmo tempo, muito envergonhada, e chocada por você ter 
dito aquilo. 

O: Hum. 
e: E isso ... isso ficou na minha cabeça desde então. 
O: Foi um sonho bem real. 
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e: Sim. 
O: Você sentiu que, de certa forma, eu estava julgando sua 

situação como muito ruim. 
e: Isso mesmo. Que você estava ... eu estava ali para ser julga

da e você era o juiz, e ... (Pausa.) 
O: O veredicto foi culpada. 
e: (Ri.) Acho que sim. (Ri.) Foi isso mesmo. Eu não via como 

poderia voltar para a situação. Naquelas circunstâncias, você já ha
via me julgado e, portanto, eu não via como poderia continuar 
falando. 

O: Hum. 
e: Exceto sobre outras coisas. E, ahn, isso não saiu da minha 

cabeça. Tenho pensado muito nisso. 
O: Você quase se sentiu como se estivesse sendo julgada. 
e: Por que eu sentiria isso? Eu ... bem, claro que, provavel

mente, transferi meus próprios pensamentos para a sua mente e, 
dessa maneira, eu, ahn, não havia dúvida quanto a isso. Eu sim
plesmente não podia ser mudada. Esse era o veredicto. Imagino que, 
à minha maneira, eu estava julgando a Illim mesma. 

O: Hum. Você sente que, na verdade, talvez fosse você o juiz. 

Este é um caso claro de atitude de transferência. O orienta
dor não havia emitido nenhuma avaliação do comportamento da 
cliente nas entrevistas anteriores, e sequer se sentira avaliando o 
comportamento dela. No entanto, a cliente projeta no terapeuta 
atitudes de julgamento negativo, reagindo com medo e vergonha 
às acusações de culpa projetadas. 

O terapeuta lida com isso da mesma forma como lidaria com 
atitudes similares dirigidas a outras pessoas. Parafraseando e mo
dificando a frase de Penichel para adaptá-la a essa abordagem, 
seria possível dizer: "A reação do terapeuta centrada no cliente 
à transferência é a mesma em relação a qualquer outra atitude 
do cliente: ele procura compreender e aceitar". Como fica evi
dente nesse fragmento, a aceitação leva a clién~)a reconhecer que 
os sentimentos estão dentro dela, não no teripeuta. 

Por que se consegue isso tão depressa~arece que uma ra
zão é o fato de que o terapeuta abandonou tão completamente 
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o self das interações usuais, que não restou nenhuma evidência 
sobre a qual basear a projeção. Durante quatro entrevistas essa 
mulher vinha experimentando compreensão e aceitação - e na
da mais. Não houve nenhuma evidência de que o terapeuta esti
vesse tentando "medi-la", diagnosticá-la, avaliá-la cientificamen
te, julgá-la moralmente. Não há nenhuma evidência de que ele 
aprove ou desaprove qualquer coisa que ela faça - seu compor
tamento, presente ou passado, os tópicos que ela decide discutir, 
a maneira como os apresenta, sua incapacidade de expressar-se, 
seus silêncios, as interpretações que ela faz de seu próprio com
portamento. Conseqüentemente, quando sente que o terapeuta 
a está submetendo a um julgamento moral e vê que esse senti
mento também é aceito, não há nada em que a projeção possa 
se segurar - tem que ser reconhecida como partindo da própria 
cliente, uma vez que todas as evidências percebidas por seus sen
tidos deixam claro que não vem do terapeuta. Além disso, a com
pleta falta de ameaça imediata na situação faz o cliente desistir 
de um sentimento que desafia as evidências percebidas por seus 
próprios sentidos. Assim, em poucos momentos, ela passa de uma 
atitude nítida de transferência, "Eu me sinto mal porque você 
acha que sou sórdida", para o sentimento de "Eu estou julgan
do a mim mesma e tentando transferir esses pensamentos para 
a sua mente". 

MAIS UM EXEMPLO 

Talvez dois trechos de um outro caso possam dar mais força 
a esse tipo de explicação. A cliente é também uma jovem mulher 
casada, sra. Ett, que está experimentando conflito em muitas áreas 
de sua vida. O material que se segue foi transcrito da gravação 
da décima entrevista. Estes são os primeiros momentos da en
trevista. 

0417: (em tom amistoso): Bem, o que teremos hoje? 
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C417: Ah, tenho que te contar tudo (riso) ou isso sou eu quem 
decide? 

0418: Sem dúvida é você quem decide, está livre para falar de 
qualquer coisa de que tenha vontade ... 

C418: Bem, quando digo isso ... 
0419: Não vamos examinar nada que você não esteja disposta 

a comentar. 

C419: Quero falar de tudo, senão talvez nem tivesse feito a per
gunta. Em relação a isso, tive uma briga e tanto antes de vir para 
cá, fiquei mesmo muito brava e estava até derrotando você. De
pois, claro, quando cheguei aqui, racionalizei o problema e agora 
acho que posso entender por que estava tão brava com você. Em 
primeiro lugar, quer saber por que eu estava tão brava? Ah, estava 
brava porque achei que tudo isto era uma fraude. Agora eu estou 
sendo muito sincera. Acho que - pelo menos era o que eu estava 
achando - que essa idéia de vir aqui e falar, falar não é tão incrí
vel quando se pensa que se pode fazer isso em quase qualquer lu
gar, se de fato você estiver disposto a encontrar alguém que queira 
escutá-lo. 

0420: Pareceu que era uma espécie de engodo, algo que você 
poderia obter em qualquer lugar. 

C420: Sim. Estou contando isso não por causa de alguma hos
tilidade pessoal, mas porque eu mesma estou tentando elaborar es
sas coisas. (O: Hum.) Não tenho ressentimentos contra você. 

0421: Foi um sentimento muito real em você e por isso você 
quis comentá-lo. 

C421: Sim, sim. Acho que vai ficar claro para mim, por que 
venho aqui, ou, você sabe. Tenho a sensação de que isso aqui não 
é muito diferente do tipo de coisa que é muito comum por aí. Eles 
anunciam, você já deve ter ouvido sobre isso, as pessoas anunciam 
e dizem que por um dólar a hora, ou dois dólares, elas se sentam 
com você e escutam o que você quiser falar. 

0422: Simplesmente escutam os seus problemas. 
C422: Você vai lá, claro que nunca tive essa experiência, mas 

imagino que seja isso o que acontece, você vai lá, senta e fala com 
a pessoa, e a pessoa se senta com você e faz os ruídos necessários 
para indicar que está escutando e aprovando, e, ahn, nunca comenta, 
claro, e quando o seu tempo termina você sai e paga os dois dóla
res. Bem, certamente a pessoa que se senta aí e escuta não tem o 
mesmo background e instrução que você ou outras pessoas ligadas 
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a esta área. Não fizeram pesquisas constantes e, no entanto, fazem 
exatamente a mesma coisa com sucesso, me parece, porque é exa
tamente a mesma coisa. Em outras palavras, sinto que você está 
perdendo seu tempo, porque gastou tanto tempo e esforço, sei que 
sim, para atingir o estágio em que está e, bem, estou lhe dizendo 
isto com a sensação de que não está me fazendo bem nenhum. Mas 
depois que discuti isto comigo mesma e te chamei de tudo quanto 
é nome (O: Hum.), quando subi os degraus aqui, pensei de repente 
que o motivo por que não quero e não aceito isto tem a ver com 
a mesma sensação de nervosismo e tensão toda vez que venho aqui. 
Não sei por que, mas sempre fico muito inquieta. (Pausa.) Eu sei 
por que, é porque estou encarando algo que não gosto de encarar. 
Discutindo as coisas eu mesma. 

0423: Hum. Então os sentimentos que você teve sobre o fato 
de que, afinal, por que uma pessoa com treinamento profissional 
se limita apenas a escutar, e o sentimento de que isto era uma espé
cie de fraude, você os reconhece como estando, em parte, ligados 
a sua própria irritação e medo de ter que encarar coisas dentro de 
si mesma. 

C423: Isso mesmo. E esse é o sentimento lógico. Certamente, 
se eu achasse que isto era uma fraude - isto é, - para usar esta 
palavra, não viria aqui, porque sou muito desconfiada, sou uma 
pessoa muito desconfiada e não costumo entrar nas coisas antes 
de examiná-las por todos os ângulos; então o próprio fato de eu 
estar vindo aqui provavelmente significa que não é uma fraude (ri
so), no que diz respeito a mim. 

0424: Pelo menos significa que seus sentimentos estão defini
tivamente confusos. Isto é, se você estivesse totalmente certa de que 
isto é uma fraude, não estaria vindo. 

C424: Sim. Está certo. 

Observe como a dinâmica segue claramente o padrão do tre

cho anterior. A cliente está brava com o orientador porque ele 

não faz nada além de "sentar e escutar". Mas aqui, também, pa

rece não haver uma base real adequada para a raiva e, portanto, 

ela vê a necessidade de procurar a razão em si mesma. E encon

tra a razão para isso e para sua inquietude antes de entrar nas 
entrevistas - "Eu sei por que, é porque estou encarando algo 
que não gosto de encarar". 
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A adequação deste tipo de explicação é verificada também 

num trecho da décima segunda entrevista, onde a cliente tenta 

colocar em palavras o significado que a relação tem para ela. Ela 
parece descrever em termos articulados o que muitos clientes des
creveram de forma menos clara. 

C540: A propósito, há uma coisa que eu fiquei o tempo todo 
querendo perguntar. Você fica aí sentado e me escuta, e escuta meus 
problemas que, afinal, não são tão importantes. Quais são suas rea
ções às pessoas que vêm aqui, sentam e contam suas histórias a vo
cê? Você vive essas histórias junto com elas ou é apenas um bom 
ouvinte passivo? Ou isso é alguma coisa que eu não deveria per
guntar? 

0540: É uma pergunta muito difícil de responder. Já discuti
mos muito isso entre nós. Certamente é mais do que apenas escu
tar passivamente (C: Sim, certamente.), mas também não é como, 
ahn, sofrer junto com a pessoa, isto é ... 

C541: Bem, meus problemas, por exemplo ... você os entrega 
para alguém datilografar e, claro, presumindo que você retire to
das as identificações e ... bem, não sei, agora que isso veio ao caso 
na verdade não importa muito. Realmente não importa, nem sei 
por que fiz essa pergunta. Você pode tirar isso dos registros. Ahn, 
meus sentimentos em relação a você são muito ... não especiais, mas 
interessantes. Afinal, contei mais coisas a você do que a qualquer 
outra pessoa e, geralmente, quando a gente conta a alguém algo 
muito pessoal - a gente começa a ter uma certa antipatia pela pes
soa depois, porque a gente acha que talvez ela saiba demais sobre 
nós e ficamos com medo dela. Eu sei que é assim. Bem, não tenho 
esse sentimento por você. Isto é, você é... é quase impessoal. Eu 
gosto de você, claro que não sei por que deveria gostar ou não de 
você. É uma coisa estranha. Nunca tive este tipo de relação com 
ninguém antes e tenho pensado com freqüência nisso. 

0541 1: É mesmo uma coisa bastante diferente da maioria dos 
relacionamentos. 

1. A cliente fez uma pergunta direta, a que o orientador pode respon
der sem insinuar qualquer tipo de julgamento em relação a ela e sem suge
rir de forma alguma, de que maneira ela deve pensar ou se comportar. Por 
isso, ele deixa momentaneamente a estrutura de referência interna da clien
te e responde à pergunta feita. 
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C542: Ah, sim, e no entanto minha - eu não poderia dizer 
nossa - porque certamente você não me deu nada para que fosse 
nossa - mas minha relação com você é fascinante. Eu gosto dela 
porque é tão puramente, ahn, bem, impessoal, assexual, tudo o que 
é equilibrado. Você é como uma bóia salva-vidas. 

0542: Há mais constância, de alguma forma. 
C543: Ah, sim, e gosto de estar com você esses quarenta e cin

co minutos, e quando saio daqui também penso em você, não te
nho curiosidade. Ah, sim, tenho alguma curiosidade sobre você, 
sobre sua vida, naturalmente, mas não é tão vital quanto eu senti
ria em relaçâo a outra pessoa e, nesse aspecto, o sentimento que 
tenho por você parece validar, ou como quer que você chame isso, 
ahn, essa sensação de que a terapia não-diretiva é certa e boa, ou 
senão por que eu teria essa constante, ahn, sensação de segurança? 
Imagino que é assim com você. (O: Humm.) Porque se não fosse 
assim, as vacilações da minha cabeça formariam um quadro terrí
vel de você, então evidentemente há alguma coisa. (O: Hum.) Tive 
um sonho com você, não me lembro o que foi. Não foi importan
te, acho - acho que você aparecia como um símbolo de autorida
de. Acho que, nessa época, eu estava tentando pensar em sua apro
vação ou desaprovação. Quando saio daqui tudo ... é a única ma
neira que eu consigo sentir, a única maneira que eu consigo pen
sar, muitas vezes saio e penso, ora, o que foi que eu contei ao sr. 
L agora, porque ele riu, e então, várias vezes saio com um senti
mento de alegria por você pensar bem de mim e, claro, ao mesmo 
tempo tenho a sensação de que, ih, ele deve achar que eu sou uma 
completa imbecil ou algo assim. Mas não é bem desse jeito, esses 
sentimentos não são tão profundos que eu possa formar qualquer 
opinião (O: Humm) a seu respeito. 

0543: Poderia ser que, vou lhe fazer uma pergunta, poderia ser 
que, ahn, você não tem uma base real para saber qual é minha opi
nião e, portanto, talvez isso a ajude a perceber que essas atitudes es
tão dentro de você mesma e que você oscila em relação a elas?2 

2. Para que o leitor não pense' 'Aha, esses terapeutas centrados no cliente 
interpretam como todos os outros", deve-se mencionar que esta é a primeira 
interpretação nítida das doze entrevistas. O orientador confessa que estava 
tão interessado na percepção da cliente quanto à relação de aconselhamento 
que desejou ver se sua interpretação a esse respeito seria aceita. E foi, mas 
o "está certo" dela não transmite nenhum conhecimento real. A evidência 
real da própria percepção da cliente quanto à relação é a descrição espontâ
nea que faz dele. 
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CS44: Está certo. Além disso, você conseguiu estabelecer uma 
coisa na minha cabeça. Que eu não posso vir até você em busca 
de conselhos, porque não os recebo, o que é bom, porque então 
tenho o sentimento de que estou sozinha e, cara, estou realmente 
travando essa batalha. (O: Humm.) Claro que, com esse sentimen
to, tenho a terrível sensação de bater minha cabeça na parede sem ... 
houve épocas em que eu conseguia ... 

0544: Um pouco satisfatório e um pouco insatisfatório. O sen
timento ... 

C545: Bem, sim. Porque eu preciso desesperadamente de apro
vação o tempo todo, em tudo o que eu faço. Então às vezes fico 
bastante desanimada de pensar que não consigo obter sua aprova
ção, e realmente preciso disso quando estou aqui desnudando mi
nha psiquê. Mas, de certa forma, isso é disciplinar. Isto é ... atua 
como uma disciplina no que me diz respeito, para que eu não con
fronte ninguém com exigências de aprovação ou desaprovação. Eu 
me sinto muito segura, muito, como se eu fosse meu verdadeiro 
eu (riso), sem fingimentos, nada. 

0545: Que, de certa forma, aqui você pode ser realmente você. 

Observe com que clareza a cliente coloca em palavras, em 
C543, o fato de que, apesar de estar ansiosa para encontrar algu
ma evidência de avaliação, ou algum comportamento em relação 
ao qual possa projetar atitudes de avaliação, ela é incapaz de "for
mar qualquer opinião a seu respeito". 

A RELAÇÃO ORIENTADOR-CLIENTE 

Os termos que essa cliente usa para descrever a relação são, 
em dois aspectos, muito semelhantes à descrição dada por mui
tos clientes. Dois dos termos que tipificariam esses aspectos são 
"impessoal" e "segura". 

É surpreendente a freqüência com que o cliente usa a pala
vra "impessoal" ao descrever a relação terapêutica, após a con
clusão da terapia. Isto, obviamente, não quer dizer que a relação 
tenha sido fria ou indiferente. Parece ser uma tentativa por parte 
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do cliente de descrever essa experiência única na qual a pessoa 
do orientador - o orientador enquanto uma pessoa que faz ava
liações, reage e tem necessidades próprias - encontra-se tão cla
ramente ausente. Nesse sentido, ela é "im"-pessoal. As palavras 
da sra. Ett, "Minha - eu não poderia dizer nossa - ... mas mi
nha relação com você é fascinante", ilustram novamente, e de 
forma muito profunda, o fato de que a relação é experimentada 
como uma ligação unilateral num sentido muito particular. A re
lação inteira é composta pelo selj do cliente, sendo que o orien
tador, para efeitos da terapia, é despersonalizado para tornar-se 
"o outro selj do cliente". É essa sincera disposição por parte do 
orientador de deixar de lado temporariamente seu próprio selj 
para entrar na experiência do cliente, que torna a relação uma 
experiência totalmente única, diferente de qualquer outra expe
riência anterior do cliente. 

O segundo aspecto da relação é a segurança que o cliente sen
te. Isto, obviamente, não vem da aprovação do orientador, mas 
de algo bem mais profundo - uma aceitação completamente coe
rente. A absoluta segurança de que não haverá avaliação, inter
pretação, insistência, ou reação pessoal por parte do orientador, 
permite que o cliente gradualmente experimente a relação como 
uma situação em que todas as defesas podem ser dispensadas 
uma relação em que o cliente sente que "Posso ser meu verda
deiro eu, sem fingimentos". 

Talvez a base dessa segurança possa ser mais claramente de
finida se indicarmos algumas características que ela não possui, 
para contrastá-las com as características que ela possui. É expe
rimentada basicamente como uma relação de apoio, mas de for
ma alguma é uma relação protetora. O cliente não sente que tem 
alguém por trás dele, alguém que o aprova. Experimenta o fato 
de que há alguém que o respeita pelo que ele é e que deseja vê-lo 
tomar qualquer rumo que ele próprio escolher. A segurança não 
é uma espécie de "relação de amor", em qualquer dos sentidos 
que o termo normalmente possa assumir. O cliente não sente que 
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o terapeuta "gosta" dele, no sentido usual de um julgamento par
cial e favorável, e com freqüência não tem certeza, como no tre
cho acima, se gosta ou não do terapeuta: "Não sei por que deve
ria gostar ou não de você". Simplesmente não há evidências em 
que basear tal julgamento. Mas o cliente aos poucos adquire a 
certeza de que é uma experiência segura, na qual o seljé profun
damente respeitado, uma experiência na qual não há necessidade 
de medo de ameaças ou ataques - nem mesmo em suas formas 
mais sutis. Essa segurança básica não é algo em que o cliente acre
dite porque lhe contaram, não é algo de que ele se convence logi
camente, mas algo que ele experimenta com seu próprio equipa
mento sensorial e visceral. 

o FIM DAS ATITUDES DE TRANSFERÊNCIA 

Nessa experiência estranhamente singular de segurança nu
ma relação com outra pessoa que compreende e respeita, o que, 
especificamente, acontece com a atitude de transferência? Pare
ce que ocorre algo exatamente paralelo ao que acontece com to
das as outras atitudes irrealistas de hostilidade, medo e afeto que 
o cliente manifesta. Nessa relação, a experiência do cliente pare
ce ser: "Esta é a maneira como eu percebia e interpretava a reali
dade; mas, nesta relação, não tenho necessidade de defender es
sa interpretação, posso reconhecer que há outras evidências sen
soriais que eu não havia admitido à consciência, ou que havia 
admitido mas interpretara de maneira errada". O cliente torna
se consciente de experiências anteriormente negadas. Torna-se 
consciente também do fato de que é ele próprio quem percebe 
e avalia a experiência - o que parece estar muito próximo da 
essência da terapia. A sra. Dar reconhece o sentimento de julgar 
a si mesma. A sra. Ett percebe que tem medo de olhar para o 
que está encontrando dentro de si mesma. Quando essas expe
riências são organizadas numa relação significativa com o selj, 
as "atitudes de transferência" desaparecem. Não são deslocadas, 
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não são sublimadas, não são "reeducadas". Simplesmente desa
parecem, porque a experiência foi percebida novamente de uma 
outra maneira, que as torna sem sentido. É semelhante à forma 
como uma atitude desaparece e uma outra completamente dife
rente assume seu lugar quando me viro para olhar o grande avião 
que percebi de relance com o canto do olho e descubro que é ape
nas um mosquito voando a poucos centímetros de meu rosto. 

UM EXEMPLO EXTREMO 

Alguns leitores talvez argumentem que os exemplos aqui for
necidos referem-se apenas a casos brandos de atitudes de trans
ferência. No entanto, há evidências de que, mesmo quando as 
atitudes de transferência são as mais extremas, aplicam-se os mes
mos princípios. Os trechos que se seguem foram extraídos de en
trevistas com uma mulher solteira de trinta e poucos anos, a srta. 
Tir, uma pessoa tão profundamente perturbada que provavelmen
te teria sido diagnosticada como psicótica em termos de uma ava
liação externa. É preciso enfatizar que casos desse tipo são mui
to pouco freqüentes em centros comunitários de aconselhamen
to, sendo mais comuns em enfermarias psiquiátricas ou hospi
tais públicos. Ao longo das entrevistas, essa mulher debateu-se 
com profundos sentimentos de culpa, muitos dos quais relativos 
a um possível incesto com o pai. Ela não tem certeza absoluta 
se os fatos realmente ocorreram ou se existem apenas em sua men
te. Alguns trechos breves podem dar uma idéia da profundidade 
das atitudes de transferência e do método usado pelo orientador 
para lidar com elas. Este relato foi extraído das anotações do 
orientador, que são incomumente completas porque a cliente fa
lava muito devagar - embora não tenham a mesma exatidão de 
um registro gravado. 

Da nona entrevista: 
C: Esta manhã, pendurei meu casaco lá fora em vez de trazê-

TRÊS QUESTÕES lEVANTADAS 

243 

lo aqui para o consultório. Eu lhe disse que gosto de você, e fiquei 
com medo de me virar e beijá-lo caso você viesse me ajudar a tirar 
o casaco. 

O: Você achou que esses sentimentos de afeição poderiam fa
zer com que você me beijasse se não se protegesse deles. 

C: Bem, uma outra razão de eu ter deixado o casaco lá fora 
é que quero ser dependente - mas quero mostrar a você que não 
tenho que ser dependente. 

O: Você, ao mesmo tempo, quer ser e quer provar que não 
precisa ser. 

(Mais para o fim da entrevista.) 
C: Nunca disse, a respeito de ninguém, que era a pessoa mais 

maravilhosa que eu já havia conhecido, mas disse isso a você. Não 
é só sexo. É mais do que isso. 

O: Você de fato se sente profundamente envolvida comigo. 

Da décima entrevista - perto do final da sessão: 

C: Acho que, emocionalmente, estou morrendo de vontade de 
ter relações sexuais, mas não faço nada a respeito ... 3 O que eu que
ro mesmo é ter relações sexuais com você. Não ouso pedir-lhe isso, 
porque receio que você seria não-diretivo. 

O: Você sente essa terrível tensão e quer muito ter relações 
comigo. 

C: (Segue por essa linha. Finalmente.) Não podemos fazer al
guma coisa quanto a isso? Esta tensão é horrível! Você aliviaria 
a tensão ... Pode me dar uma resposta direta? Acho que isso ajuda
ria nós dois. 

O: (Com gentileza.) A resposta seria não. Posso compreender co
mo é urgente a sua sensação, mas não estaria disposto a fazer iss04. 

C: (Pausa. Suspiro de alivio.) Acho que isso me ajuda. Só sou 
assim quando estou perturbada. Você tem força, e isso me dá força. 

3. Nesses trechos, as reticências indicam que foi omitido algum material das 
anotações. 

4. Como ao se estabelecer qualquer limite na experiência terapêutica, isto 
é algo que compete puramente à responsabilidade do terapeuta, e ele assume essa 
responsabilidade. Ele não tenta avaliar a experiência da cliente por meio de algu
ma afirmação do tipo "Isso certamente não iria ajudá-la". Simplesmente as
sume a responsabilidade por seu próprio comportamento, ao mesmo tempo de
monstrando compreensão e aceitação da experiência da cliente em relação à si
tuação. 
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Décima segunda enrrevista: 

e: (Em silêncio por dois minutos. Então começa afalar numa 
voz fria e monótona, bem diferente de seu tom usual. Não olha 
para o orientador. Há muita repetição, mas os trechos seguintes 
exprimem as idéias principais.) Você acha que eu quero vir, mas 
eu não quero! Não vou vir mais. Não me faz bem nenhum. Não 
gosto de você. Eu odeio você! Gostaria que você nunca tivesse 
nascido. 

O: Você me odeia profundamente.5 

e: Acho que vou jogá-lo no lago. Vou cortá-lo em pedaços! 
Você acha que as pessoas gostam de você, mas elas não gostam .. . 
Você acha que consegue atrair as mulheres, mas não consegue .. . 
Gostaria que você estivesse morto. 

O: Você me detesta e gostaria mesmo de se livrar de mim. 
e: Você acha que meu pai fez coisas ruins comigo, mas ele não 

fez! Você acha que ele não era um bom homem, mas ele era. Você 
acha que eu quero ter relações sexuais, mas não quero. 

O: Você acha que eu definitivamente deturpo todos os seus pen
samentos. 

C: ... Você acha que pode fazer as pessoas virem aqui e lhe 
contarem tudo, e elas vão pensar que estão sendo ajudadas, mas 
não estão! Você só gosta de fazê-las sofrer. Você acha que pode 
hipnotizá-las, mas não pode! Você acha que é bom, mas não é. Eu 
odeio você, eu odeio você, eu odeio você! 

O: Você acha que eu gosto mesmo de fazê-las sofrer e que eu 
não as ajudo. 

e: Você acha que não fui sincera, mas fui. Eu odeio você. Tu
do o que tive foi dor, dor, dor. Você acha que eu não sei dirigir 
minha própria vida, mas eu sei. Você acha que eu não posso ficar 
boa, mas eu posso. Você acha que eu tive alucinações, mas não ti
ve. Odeio você. (Longa pausa. Inclina-se sobre a mesa numa pose 
tensa, exausta.) Você acha que eu sou louca, mas não sou. 

O: Você tem certeza de que eu acho que você é louca. 

5. Assim como é impossível transmitir no papel o veneno e o ódio na voz 
da cliente, também é inteiramente impossível transmitir a profunda empatia nas 
respostas do orientador. O orientador afirma: "Tentei penetrar na situação e ex
pressar em minha voz toda ii raiva profunda que ela estava descarregando. As 
palavras escritas parecem inacreditavelmente fracas mas, na situação, estavam 
imbuídas do mesmo sentimento que ela expressava de maneira tão fria e intensa". 
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e: (Pausa.) Estou presa e não consigo me soltar! (Tom de de
sespero na voz e lágrimas. Pausa.) Tive uma alucinação e tenho que 
me livrar dela!. .. [Prossegue sobre seus conflitos pessoais profun
dos e fala da alucinação que teve, com grande tensão na voz, mas 
com uma atitude muito diferente daquela do início da entrevista.] 

(Mais tarde na entrevista). 

e: Eu sabia no escritório que precisava me livrar disso em al
gum lugar. Achei que poderia vir aqui e lhe contar. Sabia que você 
iria compreender. Eu não podia dizer que me odiava. Isso é verda
de, mas eu não podia dizer. Então, em vez disso, pensei em todas 
as coisas horríveis que poderia dizer a você. 

O: As coisas que sentia sobre si mesma você não podia dizer, 
mas podia dizê-las a meu respeito. 

e: Sei que estamos chegando ao fundo ... 

Uma vez mais, nesse material muito profundo, a cliente acaba 
percebendo que as atitudes que mantém em relação aos outros 
e as qualidades que lhes atribui residem em suas próprias percep
ções, e não no objeto de suas atitudes. Esta parece ser a essência 
da resolução das atitudes ele transferência6 • 

PROBLEMAS CLíNICOS RELATIVOS A TRANSFERÊNCIA 

Com base em nossa experiência clínica, poderíamos dizer que 
um experiente terapeuta centrado no cliente raramente tem difi
culdade para lidar com atitudes de hostilidade ou de afeição diri
gidas a ele. (O orientador principiante pode ter mais dificuldades 

6. Para satisfazer a curiosidade do leitor, pode-se dizer que a cliente apre
sentou muito crescimento e progresso ao longo de trinta entrevistas, embora ela 
mesma percebesse que ainda tinha um longo caminho a percorrer: Por dez me
ses, manteve esses avanços e, então, foi perturbada uma vez mais por seus confli
tos. Tentou, de maneira um pouco estranha, entrar em contato com o orienta
dor, que se encontrava fora da cidade por alguns meses. Devido ao canal de co
municação que ela escolheu, o orientador não ficou sabendo do seu chamado e 
ela não recebeu resposta. Dentro de um mês, ela teve um episódio francamente 
psicótico, do qual conseguiu, gradualmente, uma recuperação parcial. É impos
sível saber qual teria sido o resultado se o orientador tivesse sido encontrado. 
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com essas atitudes do que com atitudes dirigidas aos outros, mas 
isso desaparece à medida que adquire mais segurança em sua hi
pótese.) As atitudes que mais freqüentemente impedem um tra
tamento efetivo são aquelas que poderíamos chamar de "depen
dência agressiva". O cliente que tem certeza de ser incapaz de 
tomar suas próprias decisões ou de cuidar de si mesmo, e que in
siste que o orientador assuma a responsabilidade, é um tipo de 
cliente com o qual algumas vezes obtemos sucesso, mas em geral 
somos malsucedidos. Em tais casos, a probabilidade é de que o 
problema surja logo no início da série de entrevistas. O cliente 
mostra-se aborrecido ou antagônico porque não encontra o que 
estava esperando, e sente essa irritação antes de ter a oportuni
dade de experimentar a satisfação de ser compreendido. Conse
qüentemente, os menores desvios, por parte do terapeuta, de uma 
atitude de completo respeito, entendimento e aceitação podem 
levar o cliente a encerrar a terapia após uma ou poucas entrevis
tas. Quando, porém, o ponto crucial inicial é ultrapassado sem 
que o cliente desista, então a terapia parece seguir o mesmo pro
cesso essencial de qualquer outro caso. Está claro, entretanto, que 
temos ainda muito a aprender, provavelmente em termos de ati
tudes e não de técnicas, até que sejamos totalmente bem-sucedidos 
em proporcionar a esse tipo de cliente uma situação de ajuda que 
ele possa utilizar por si mesmo. 

COMO SE DESENVOLVE UMA TRANSFERÊNCIA DEPENDENTE? 

Até agora, discutimos os motivos pelos quais uma transfe
rência dependente não tende a desenvolver-se na terapia centra
da no cliente. Poderíamos discutir a questão com mais seguran
ça se houvesse uma compreensão clara do problema oposto: Co
mo é criada ou iniciada uma transferência dependente? Qualquer 
resposta confiável neste sentido deve partir das orientações tera
pêuticas nas quais tal relação freqüentemente se desenvolve. Sem 
dúvida, quando tivermos mais registros das várias terapias, po-
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deremos estudar esses materiais para descobrir os pontos cruciais 
que favorecem ou dão início à dependência. No estado atual de 
nossos conhecimentos, podemos apenas levantar questões e for
mular hipóteses. 

Uma das questões é a seguinte: "A avaliação do cliente pelo 
orientador cria dependência?" O termo "avaliação" está sendo 
usado aqui num sentido amplo, incluindo tudo o que o cliente 
experimenta como "foi feito um julgamento a meu respeito". As
sim, o termo inclui não apenas a avaliação moral ("Será que vo
cê tomou a decisão certa ao fazer isso?" ou "É muito natural 
ter esses pensamentos sexuais") e a avaliação de características 
("Sua habilidade está mais ou menos no 25? ponto percentual" 
ou "Você provavelmente tem tendências um tanto compulsivas"), 
mas também a avaliação de causas ou padrões ("Será que, por 
baixo disso, não está uma atitude de hostilidade em relação a sua 
mãe?" ou "Talvez você realmente sinta alguma atração por ele, 
apesar de odiá-lo"). Nesses termos amplos, parece que muitas téc
nicas de entrevista - interpretação, perguntas que tentem se apro
fundar numa certa direção, reafirmação, crítica, elogios, descri
ção objetiva - são experimentadas em certa medida, como ava
liações. São essas experiências de ser avaliado que criam a de
pendência? Esta pareceria uma hipótese a priori razoável, uma 
vez que uma das diferenças mais óbvias entre a terapia centrada 
no cliente e outras terapias é a quantidade de avaliação por parte 
do orientador. As evidências parecem ser tanto contra quanto a 
favor. Contra essa hipótese está o fato de que embora o aconse
lhamento tradicional utilize muito a avaliação, a dependência só 
se desenvolve em alguns casos. A terapia adleriana poderia ser 
similarmente descrita. No campo da psicanálise, tive a oportuni
dade de examinar entrevistas gravadas conduzidas por sete ana
listas. Com exceção de uma, todas apresentaram uma grande 
quantidade de avaliação. Em todos os casos, houve uma clara 
relação de transferência dependente mesmo no caso em que a ava
liação pelo terapeuta foi mínima. Assim, essa hipótese não pare
ce muito satisfatória, já que a avaliação está presente tanto nos 
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casos em que se desenvolve a relação de transferência quanto nos 
casos em que tal relação não se desenvolve. 

Uma outra possibilidade é de que a dependência ocorra quan
do ela é esperada. Certamente, a expectativa difere muito entre 
as várias orientações, e as expectativas do terapeuta sem dúvida 
são transmitidas de maneiras sutis. Assim, a ênfase do analista 
sobre o uso da associação livre provavelmente transmitiria uma 
expectativa de dependência do cliente. O fato de que o paciente 
é aconselhado a evitar qualquer sentimento de responsabilidade 
pelo que fala e, como diz Fenichel, "não ser de forma nenhuma 
ativo", pode sugerir que uma outra pessoa será responsável por 
ele nessa situação. O terapeuta centrado no cliente, por sua vez, 
respeitando todas as declarações do cliente como expressões res
ponsáveis do selfda forma como ele existe naquele momento, sem 
dúvida transmitiria uma expectativa de independência em vez de 
dependência. 

Opondo-se a isso está o fato de que, algumas vezes, a trans
ferência dependente não se desenvolve, contrariando a expecta
tiva do analista, ou se desenvolve muito rapidamente quando o 
terapeuta não-diretivo se torna interpretativo ou avaliador. 

Parece-me que uma pista para o dilema pode estar no seguinte 
tipo de hipótese. Quando o cliente é avaliado e percebe claramen
te, em sua própria experiência, que a avaliação do terapeuta é 
mais exata do que qualquer outra que ele mesmo tenha feito, a 
autoconfiança desmorona e dá lugar a uma relação dependente. 
Quando o cliente experimenta o terapeuta como "sabendo mais 
sobre mim do que eu mesmo", parece então que a única coisa 
a fazer é passar as rédeas de sua vida para essas mãos mais com
petentes. Isto pode vir acompanhado de sentimentos confortá
veis de alívio e afeto, mas também, às vezes, de ódio pela pessoa 
que de repente tornou-se tão indispensável. O fato de o terapeu
ta desejar ou não essa relação dependente tem a ver, é claro, com j
a teoria terapêutica que ele defende. Todos parecem concordar, 
porém, que uma vez estabelecido esse tipo de relação, é necessário 

um processo lento para levar o paciente até o ponto em que ele 
se sinta outra vez confiante no controle de sua própria vida. 

Um exemplo muito simples pode indicar algumas das razões 
pelas quais essa hipótese muito tentativa parece ser uma explica
ção possível. Durante a guerra, um orientador com relativamen
te pouco treinamento ou experiência tentou ajudar um soldado 
que se encontrava na prisão militar por ter se ausentado sem per
missão oficial. Uma conversa breve revelou que o episódio havia 
ocorrido por causa de complexas dificuldades conjugais envol
vendo a esposa e a sogra do soldado. Em relação a esta última, 
ele se mostrava extremamente hostil e agressivo. O orientador 
questionou-o sobre toda a situação e, com base em várias entre
vistas, chegou à conclusão de que a sogra era, na verdade, um 
fator construtivo na situação, que a atitude do soldado em rela
ção a ela era desastrosa e inadequada, e que se ele melhorasse 
o relacionamento com ela todo o quadro conjugal melhoraria. 
Tentou mostrar isso ao soldado e sugeriu que ele escrevesse uma 
carta amistosa para a sogra, e assim por diante. O homem sim
plesmente rejeitou essa interpretação da situação e recusou-se a 
escrever a carta. 

É assim que alguns aconselhamentos diretivos terminam. O 
cliente recebe uma avaliação que pode ser muito mais adequada 
do que a sua própria, mas se ele não a experimenta como ade
quada, ela não tem efeito algum sobre o senso de competência 
do indivíduo. Na vida comum, o caso acima provavelmente teria 
terminado nesse ponto, com o cliente indo embora por não ter 
aceito nem a avaliação e nem a sugestão. 

A história prossegue, porém, porque ele se encontrava na pri
são militar e não podia sair. Depois de mais discussão e persua
são, o soldado por fim escreveu para a sogra uma carta do tipo 
que lhe fora aconselhado. Não tinha confiança de que isso pode
ria ajudar. Para sua grande surpresa, recebeu dela uma carta amis
tosa e construtiva, e também uma carta da esposa. Ambas as car
tas aliviavam a tensão da situação conjugal e abriam a possibili
dade de reconstruir o casamento. O cliente ficou muito satisfei

t 
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to, e o orientador também. Dentro de poucas semanas, porém, 
a satisfação do orientador transformou-se em perplexidade. O sol
dado começou a querer consultá-lo sobre muitos problemas e mui
tos assuntos. Pedia-lhe para tomar decisões por ele a respeito das 
questões mais insignificantes e inconseqüentes. Quando o orien
tador tentou cortar essa situação, o cliente ficou ressentido e ma
goado. Uma verdadeira relação de dependência havia se estabe
lecido. 

Aqui, nos esforços desastrados do ingênuo orientador, tal
vez tenhamos o padrão básico de qualquer relação de transferên
cia de natureza muito dependente. O cliente descobre que o tera
peuta o conhece melhor do que ele próprio, bem como seus rela
cionamentos. Não se trata meramente de uma observação inte
lectual por parte do cliente, mas de algo que ele experimenta di
retamente. Então, a conclusão óbvia é de que o terapeuta, tendo 
uma melhor compreensão e uma melhor capacidade de prever 
comportamentos e coisas parecidas, deve ser a pessoa a assumir 
o controle. O resultado é uma transferência dependente basica
mente positiva, uma relação com fortes componentes afetivos, 
por ser tão vitalmente importante para o cliente. Mas essa rela
ção encerra também fortes tendências a sentimentos negativos, 
uma vez que o cliente se ressente da perda da identidade inde
pendente que isso implica, pelo menos temporariamente. 

Há ainda uma outra hipótese para explicar o desenvolvimento 
de uma relação de transferência. Talvez, à medida que o cliente 
explore mais e mais profundamente dentro de si mesmo, o grau 
de ameaça ao self tenda a criar a necessidade de se projetar essas 
ameaças em outra pessoa, o terapeuta, como no caso da srta. Tir. 
Dependendo do grau de ameaça interna, o cliente pode também 
sentir necessidade de experimentar mais dependência. A favor des
ta hipótese está o fato de que, em nossos casos mais longos (mui
tos dos quais parecem envolver uma reorganização mais profun
da), as atitudes de transferência são mais freqüentes e mais per
ceptíveis. Essa explicação, contudo, estaria lidando apenas com 
o lado do cliente na questão e com a probabilidade de ele desen-
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volver atitudes de transferência, uma vez que mesmo nesses casos 
há uma diferença entre nossa experiência e as experiências que en
volvem uma relação de transferência completamente desenvolvida. 

SUMÁRIO 

Se definirmos atitudes de transferência como atitudes emo
d cionalizadas presentes em alguma outra relação e dirigidas, ina

dequadamente, ao terapeuta, então atitudes de transferência são I 
evidentes numa porção considerável dos casos conduzidos por te
rapeutas centrados no cliente. Tanto o analista quanto o terapeuta 
não-diretivo lidam com essas atitudes da mesma maneira como 
lidam com qualquer outra expressão. O analista interpreta essas 

~, 
atitudes para, através das avaliações, tentar estabelecer a relação 
de transferência característica. O terapeuta centrado no cliente 
tenta compreender e aceitar as atitudes, que tendem então a ser 
aceitas pelo cliente como sua própria percepção da situação, ina
dequadamente mantida. Assim, a relação dependente e emocio
nalizada entre cliente e terapeuta quase sempre torna-se o centro 
e o foco da terapia analítica bem-sucedida, ao passo que isso não 
parece ser verdade com relação à terapia centrada no cliente. Nesta 
última, pode-se dizer que o foco da terapia é a conscientização 
do cliente de que suas percepções e atitudes residem nele próprio, 
não no objeto dessas percepções e atitudes. Em outras palavras, 
a consciência de que o self é o agente da percepção e da avalia
ção parece ser central ao processo de reorganização do self. 

t Para tentar explorar mais a fundo os fenômenos das atitu
des e relações de transferências, formularam-se várias hipóteses. 
Atitudes de transferência talvez sejam mais prováveis quando o 
cliente experimenta o material que traz à consciência como uma 
forte ameaça à organização do self. Uma verdadeira relação de 
transferência talvez seja mais provável quando o cliente experi

'I 	 menta que uma outra pessoa compreende melhor o seu self do 
que ele próprio. 
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'I 
I,I o problema do diagnóstico 

i;, 
, Deve a psicoterapia ser precedida de um diagnóstico psico


lógico completo do cliente e desenvolvida a partir dele? Trata-se 

de uma questão complexa e desconcertante, que ainda não foi 

inteiramente resolvida por nenhuma orientação terapêutica. Ten


ii taremos, nesta seção, examinar alguns dos elementos da situa

I 

, ção e formular uma possível resposta do ponto de vista da tera
II pia centrada no cliente. 

DIFERENTES VISÕES 

No pano de fundo de qualquer discussão a esse respeito 
encontra-se o fato de que, ao se lidar com doenças orgânicas, o ~\ 
diagnóstico físico é condição sine qua non do tratamento. Os enor
mes àvanços da medicina no tratamento de processos patológi
cos no organismo basearam-se amplamente na descoberta, ela
boração e aperfeiçoamento de meios mais adequados de diagnós
tico acurado. É natural supor que o progresso no tratamento de 
dificuldades psicológicas tenha seguido o mesmo caminho. 

Mas desde já é evidente que isso não é verdade. Alguns tera
peutas sustentavam que "um tratamento racional não pode ser 
planejado e executado até que tenha sido feito um diagnóstico 
acurado" (216, p. 319), mas é duvidoso que essa máxima repre
sentasse a opinião da maioria. Em várias orientações psicotera
pêuticas, a ênfase no processo diagnóstico tornou-se cada vez me

I
nor. Muitos analistas e psiquiatras - particularmente aqueles que 
foram influenciados pelas idéias rankianas - preferem iniciar a 
terapia sem um estudo diagnóstic07• A tendência é evidenciada 
pelo fato de que quase todos os terapeutas, mesmo ao fazer um 
estudo diagnóstico, apóiam a afirmação tão popular em todas as 
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orientações de que "a terapia começa com o primeiro contato e 
prossegue lado a lado com o diagnóstico". Ainda não foi sufi
cientemente ressaltado que o apoio a essa afirmação significa que, 
na mente do psicoterapeuta, a terapia não é desenvolvida a par
tir do diagnóstico. Alguns aspectos dela, pelo menos, podem co
meçar antes que se tenha qualquer conhecimento da dificuldade 
ou das causas. 

Nessa tendência geral, a terapia centrada no cliente se colo
ca no final da fila ao afirmar, como seu ponto de vista, que o 
diagnóstico psicológico, da maneira como usualmente é compreen
dido, é desnecessário para a psicoterapia e pode, na verdade, ser 
prejudicial ao processo terapêutico. (143, 170) 

Para compreender tal divergência de opiniões, vamós consi
derar com maior profundidade alguns dos princípios que funda
mentam a comprovada eficácia de procedimentos diagnósticos no 
campo das doenças orgânicas. Sem dúvida todos concordariam 
que os itens seguintes são afirmações que apresentam os pressu
postos e a base lógica do diagnóstico físico, para a qual existem 
agora evidências muito significativas. 

1. Toda condição orgânica tem uma causa precedente. 
2. O controle da condição é muito mais viável se a causa for 

conhecida. 
3. A descoberta e descrição acurada da causa é um proble

ma racional de pesquisa científica. 
4. Essa pesquisa é melhor conduzida por um indivíduo que 

possua conhecimentos de metodologia científica e de várias con
dições orgânicas. 

5. A causa, quando diferenciada e descoberta, normalmen
te pode ser mediada ou alterada por materiais e/ou procedimen
tos usados e manipulados pelo diagnosticado r ou seus associa
dos profissionais. 

6. Quando a alteração dos fatores causativos tiver que ser ,

7. Ver, por exemplo, Frederick Allen, Psychotherapy with Chi/dren, Nor deixada sob o controle do paciente (manter uma dieta, restringir 

ton, 1942, particularmente o Capítulo III. comportamentos em condições cardíacas, e assim por diante), 
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deve-se realizar um programa de educação para que o paciente 
perceba a situação total mais ou menos da mesma maneira que 
o diagnosticador. 

O diagnóstico psicológico é necessário para a psicoterapia 
apenas na medida em que esses pressupostos e bases lógicas seI 
apliquem à situação no campo psicológico. Neste ponto, obser
vamos que os terapeutas divergem. 

De um lado estão aqueles que defendem o ponto de vista de 
que o diagnóstico psicológico também é um problema de pesqui
sa racional melhor conduzido pelos especialistas mais objetivos. 
E provável que concordem que relativamente pouco foi feito pa
ra relacionar diagnósticos específicos com terapias específicas, mas 
é nessa direção que acreditam que se obterá um progresso sólido. 

O autor tem muita simpatia por esse ponto de vista e consi
II dera importante para o avanço clínico que essa hipótese seja uti


lizada e desenvolvida por aqueles que acreditam nela como a mais 

II proveitosa. Num livro anterior (164), o autor adotou, de manei


ra geral, esse ponto de vista, tentando estabelecer os critérios e 
i 
I,' condições que poderiam orientar o tratamento manipulativo de 
III 

elementos na situação física e atitudinal das crianças. Em algu
':1, mas áreas, como na prescrição de encaminhamento a casas de ado
1I

I, ção, tal tratamento estava começando a adquirir uma indiscutí
vel base científica. Para o tipo "x" de síndrome de problemas 
na criança, uma casa de adoção do tipo "y" poderia ser prevista 
como bem-sucedida numa porcentagem conhecida de casos. 

Para o autor, a experiência trouxe gradualmente as conclu
sões de que (1) o tratamento prescritivo para desajustamentos psi
cológicos tende a ser paliativo e superficial, em vez de básico, e 
(2) atribui ao terapeuta um papel de autoridade superior que pa
rece basicamente insustentável de um ponto de vista filosófico, 
por razões que discutiremos posteriormente. 

A FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA DO DIAGNÓSTICO PELA PERSPECTIVA 

CENTRADA NO CLIENTE 

Ao longo de nossa experiência com terapia, desenvolveu-se 
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na orientação centrada no cliente um outro ponto de vista em re
lação ao diagnóstico - cuja fundamentação lógica talvez possa 
ser sumarizada brevemente em algumas proposições. 

O comportamento é causado, e a causa psicológica do com
portamento é uma certa percepção ou maneira de perceber. 

O cliente é a única pessoa capaz de conhecer completamente 
a dinâmica de suas percepções e de seu comportamento. 

Muitos terapeutas estariam de acordo com isso. Fenichellem
bra (56, p. 32) que o critério final da exatidão de uma interpreta
ção analítica é a reação do paciente ao longo de um período de 
tempo. Se, no decorrer do tempo a interpretação não for experi

I 
I 	 mentada pelo paciente como significativa e verdadeira, então ela 

não é correta. O diagnosticador final, portanto, tanto em psica
nálise como na terapia centrada no cliente, é o cliente ou paciente. 

Para que o comportamento mude, é necessário que seja ex
perimentada uma mudança na percepção. O conhecimento 
intelectual não pode ser um substituto para essa experiência. 

Talvez seja essa a proposição que lance mais dúvidas quan
to à utilidade do diagnóstico psicológico. Se o terapeuta soubes
se, com uma segurança que superasse qualquer certeza que ele 
pudesse ter com base nas ferramentas diagnósticas atuais, exata
mente o qlJe causou o desajustamento psicológico atual, é duvi
doso que ele pudesse fazer uso efetivo desse conhecimento. Con
tar ao cliente certamente não ajudaria. Dirigir a atenção do cliente 
para certas áreas talvez produzisse resistência mais do que um exa
me não-defensivo dessas áreas. Parece razoável levantar a hipó
tese de que o cliente irá explorar as áreas de conflito assim que 
se sentir capaz de suportar a dor, e que irá experimentar uma mu
dança na percepção assim que essa experiência puder ser tolera
da pelo self. 
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As forças construtivas que ocasionam a percepção alterada, 

a reorganização do selj e o reaprendizado residem principal

mente no cliente, e provavelmente não podem vir de fora dele. 


As forças que a medicina física pode estimular, através de 
drogas e outros meios, parecem não ter uma correspondência real 
no campo psicológico. O uso da penicilina para combater uma 
bactéria específica e a criação de uma febre artificial para curar 
uma doença não apresentam analogia real em psicoterapia. As 
forças curativas naturais que levam ao crescimento e ao aprendi
zado parecem ser as forças primárias sobre as quais o terapeuta 
deve basear-se. Quando a hipnose ou outros meios são usados 
para introduzir forças positivas cuja fonte é externa ao cliente, 
os resultados parecem ser decepcionantes ou temporários. (, 

A terapia consiste basicamente na experiência das inadequa

ções das velhas formas de percepção, na experiência de no

vas percepções, mais exatas e adequadas, e no reconhecimen

to das relações significativas entre as percepções. 


Num sentido muito significativo e acurado, a terapia é diag
nóstico, e esse diagnóstico é um processo que se desenrola mais 
na experiência do cliente do que no intelecto do terapeuta. 

É desse modo que o terapeuta centrado no cliente tem con
fiança na eficácia do diagnóstico. Seria possível dizer que a psi
coterapia, em qualquer orientação, está completa ou quase com
pleta quando o diagnóstico da dinâmica é experimentado e acei
to pelo cliente. Pode-se dizer que na terapia centrada no cliente 
o propósito do terapeuta é criar condições nas quais o cliente se
ja capaz de fazer, experimentar e aceitar o diagnóstico dos as
pectos psicogênicos de seu desajustamento. 

Talvez esta apresentação seja suficiente para indicar que exis
te uma base racional para uma abordagem da terapia que não 
se desenvolva a partir de um diagnóstico externo. O fato de que 
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é possível conduzir a terapia nessas bases é evidente nos milhares 
de clientes tratados segundo essa abordagem. À medida que os 
dois pontos de vista em relação ao diagnóstico continuem a ope
rar, novas evidências clínicas e de pesquisa irão se acumular para 
indicar a eficácia de cada um deles. 

CERTAS OBJEÇÕES AO DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

Nossa experiência levou à conclusão provisória de que um 
diagnóstico da dinâmica psicológica não só é desnecessário, co
mo também, de certa forma, prejudicial ou desaconselhável. As 
razões para essa conclusão são basicamente duas. Em p~imeiro 
lugar, o próprio processo de diagnóstico psicológico coloca 010

eus da avaliação tão claramente no especialista, que pode refor
çar tendências dependentes que porventura existam no cliente, 
fazendo-o sentir que a responsabilidade pela compreensão e me
lhora de sua situação repousa nas mãos de outra pessoa. Em nossa 
opinião, quando o cliente sente que o loeus de julgamento e res
ponsabilidade está claramente nas mãos do terapeuta, ele se en
contra mais distante do progresso terapêutico do que quando 
começou8. Além disso, informá-lo dos resultados da avaliação 
pode provocar nele uma perda básica da confiança, uma desesti
mulante constatação de que' 'Eu não posso conhecer a mim mes
mo". Há um grau de perda de identidade quando o indivíduo 
passa a acreditar que só o especialista pode avaliá-lo com exati
dão e que, portanto, a medida de seu valor pessoal encontra-se 
nas mãos de uma outra pessoa. Quanto mais assume essa atitu
de, mais distante parece estar de qualquer resultado terapêutico 
sólido, de qualquer crescimento psicológico real. 

8. No Centro de Aconselhamento da Universidade de Chicago, vários de 
nossos estudos de pesquisa basearam-se na aplicação de testes de personalidade 
e outros testes antes e depois da terapia. Explica-se ao cliente, porém, que esses 
testes têm a ver com nossos interesses de pesquisa e não com a experiência dele 
de aconselhamento, Os resultados não são fornecidos nem para o cliente e nem 
para o terapeuta, e isto também é informado ao cliente. 

------_ _-
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A segunda objeção básica ao diagnóstico psicológico, e à con
seqüente avaliação do cliente pelo terapeuta, é que ele tem certas 
implicações sociais e filosóficas - a meu ver indesejáveis - que 
precisam ser cuidadosamente consideradas. Quando o loeus da 
avaliação é visto como estando no especialista, parece que as im
plicações sociais, num plano mais amplo, são no sentido de pou
cos terem o controle sobre muitos. Para muitos, essa conclusão 
talvez seja exagerada. Certamente não se aplica ao âmbito das 
dificuldades orgânicas. Se um médico diagnostica um paciente 
como portador de infecção renal e prescreve medidas terapêuti
cas, nem o diagnóstico e nem a prescrição, estejam corretos ou 
incorretos, têm qualquer implicação geral no âmbito da filosofia 
social. Mas quando um clínico diagnostica as metas vocacionais, 
ou as relações conjugais, ou os pontos de vista religiosos de um 
cliente como, digamos, imaturo e trabalha no sentido de alterar 
essas condições na direção do que ele c<,!usidera como maturida
de, então esta situação tem muitas implicações sociais. Numa dis
sertação feita em Harvard, o autor procurou definir algumas des
sas implicações. 

Não se pode assumir a responsabilidade de avaliar as capaci
dades, os motivos, os conflitos, as necessidades de uma pessoa, o 
ajustamento que ele é capaz de alcançar, o grau de reorganização 
que deve enfrentar, os conflitos que deve resolver, o grau de de
pendência que deve desenvolver em relação ao terapeuta, e as me
tas da terapia, sem que um grau significativo de controle sobre o 
indivíduo seja inevitável. A extensão desse procedimento a um nú
mero cada vez maior de pessoas, como por exemplo a milhares de 
veteranos de guerra, significa um controle sutil de pessoas, seus va
lores e metas por um grupo que se elegeu para exercer esse contro
le. O fato de se tratar de um controle sutil e bem-intencionado ape
nas dificulta que as pessoas percebam o que estão aceitando ... Se 
a hipótese da primeira tendência mostrar-se mais adequadamente 
apoiada pelas evidências, se for comprovado que o indivíduo tem 
relativamente pouca capacidade de auto-avaliação e autodirecio
namento, e que a função primária de avaliação deve pertencer ao 
especialista, então parece que, ~ais amplamente, estamos nos mo-
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vendo na direção de algum tipo de controle social completo. O ge
renciamento das vidas de muitos por uns poucos elementos auto
eleitos parece ser a conseqüência natural. Se, por outro lado, a se
gunda hipótese for mais adequadamente apoiada pelos fatos e se, 
como acreditamos, o [oeus da avaliação responsável for deixado 
com o indivíduo, então teremos uma psicologia da personalidade 
e da terapia que nos leva na direção da democracia - uma psicolo
gia que irá gradualmente redefinir a democracia em termos mais 
profundos e mais básicos. Teremos um lugar para o profissional 
das relações humanas não como um avaliador do selj, do compor
tamento, das necessidades e das metas, mas como um especialista 
em proporcionar as condições para que o autodirecionamento do 
indivíduo edo grupo possa ocorrer. O especialista terá habilidade 
para facilitar o crescimento independente da pessoa. (168, pp. 212, 
218-219) 

t 	 Considerações desse tipo levaram terapeutas centrados no 
I 	 cliente a minimizar o processo diagnóstico como base para a te

rapia. Para nós, as objeções parecem básicas. Pelo menos, mere
cem ser examinadas, e uma abordagem adequada da terapia em 
nossa cultura terá que fornecer uma resposta satisfatória para as 
questões levantadas9• 

E QUANTO AOS PROBLEMAS PSICOSSOMÁTICOS? 

Se os problemas orgânicos são melhor tratados a partir de 

9. Há outras objeções, mais transitórias, que poderiam ser discutidas, mas 
que não tiveram muita influência real. Uma é o alto grau de falibilidade das for
mulações diagnósticas. Ash (10) descobriu que, mesmo sob condições favoráveis, 
e considerando-se apenas sessenta categorias de diagnóstico em vez de formula~ ções mais complexas de mecanismos dinãmicos, em apenas 20 por cento dos ca
sos observou-se concordância entre três psiquiatras. Mesmo quando as catego
rias foram agrupadas em cinco classificações principais, a concordância foi de 
apenas 46 por cento. Certamente a terapia desenvolvida sobre base tão frágil se
ria insegura. É provável, porém, que essa condição se altere se os diagnósticos 
psicológicos tornarem-se mais acurados. 

Uma outra objeção menos influente é de que se certos tipos diagnósticos 
chegam a ser considerados como não-receptivos à psicoterapia, o trabalho com 
tais individuos tende a cessar, esteja a avaliação correta ou não. Nesse sentido, 
uma dependência muito grande do julgamento diagnóstico pode barrar o cami
nho de experiências e pesquisas necessárias. 
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uma avaliação diagnóstica feita pelo especialista, e se os proble
mas psicogênicos são melhor tratados mantendo-se a função de 
avaliação no cliente e evitando-se avaliações externas, que pro
cedimento é mais aconselhável no caso de problemas psicosso
máticos, em que os fatores orgânico e psicológico estão inextri
cavelmente entrelaçados? A resposta para essa indagação é das 
mais complicadas. Não tentaremos fornecer a resposta, mas po
demos fazer algumas sugestões, altamente hipotéticas. 

Um ponto de vista que, pelo que se sabe, nunca foi testado 
sistematicamente, seria manter o /oeus da avaliação com o pa
ciente nos procedimentos diagnósticos utilizados. Vamos supor 
que o médico, ou a equipe médico-psicólogo, tome uma atitude 
em relação ao paciente que possa ser resumida da seguinte ma
neira: "Você, e nós, estamos confusos quanto à base de seus sin
tomas. Poderíamos prescrever-lhe testes metabólicos que indica
riam se seu corpo está funcionando satisfatoriamente na trans
formação de alimento em energia; poderíamos realizar outros tes
tes (descrevendo a função de cada um deles em termos simples 
e não-médicos), ou você poderia conversar com o Dr. X para fa
lar de seus sintomas, suas sensações e coisas que o estejam per
turbando, uma vez que, ocasionalmente, dificuldades como a sua 
originam-se de conflitos emocionais ou de problemas pessoais in
ternos. Entre todas essas possibilidades, qual você gostaria de 
usar? Você pode tentar todas elas, se preferir, ou talvez você sin
ta que algumas dessas linhas de investigação sejam mais adequa
das do que outras para chegar à origem de seus sintomas." Mui
tos médicos claro, achariam impossível seguir essa orientação. No 
entanto, se estivessem sinceramente dispostos a testar a hipótese 
de depositar confiança no paciente, os resultados poderiam mos
trar-se estimulantes para nosso.ponto de vista. Sabemos, como 
os Bixler (31, 32) e Seeman (179) demonstraram, que esse tipo 
de abordagem funciona muito bem no campo da orientação vo
cacional, onde o cliente seleciona os testes que considera apro
priados para si próprio. A experiência deles sugere que essa abor
dagem poderia ser útil no âmbito psicossomático. Evidentemen-
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te, um paciente muito defensivo esgotaria primeiro os testes e pro
cedimentos que pudessem indicar um diagnóstico orgânico; de
pois, supondo-se que os resultados tivessem sido negativos ou mí
nimos, tenderia a escolher para si mesmo o caminho que levaria 
à possível descoberta dos aspectos psicogênicos. A importância 
de dar ao cliente a oportunidade da escolha é fundamental. 

A vantagem desse procedimento seria a manutenção do /0
cus primário de responsabilidade no paciente, importante até mes
mo no tratamento de moléstias orgânicas, conforme revelou o ex
perimento de Peckham. (Ver páginas 59-63 do Capítulo 2.) Mais 
importante ainda, ao escolher investigar os elementos psicológi
cos de seu quadro clínico, o paciente estaria embarcando com
pletamente na terapia. Além disso, tal abordagem coloca o mé
dio pensando com o paciente o tempo todo, em vez de pensar 
sobre e para o paciente - o que é muito vantajoso no âmbito 
dos problemas psicogênicos. 

Uma outra sugestão altamente hipotética inverte a ordem 
usual de procedimento ao lidar com pacientes. Quando o pacien
te apresenta sintomas que, com muita probabilidade, parecem ser 
de origem psicossomática ou psicológica, o procedimento usual 
é primeiro "eliminar" a possibilidade de doençá orgânica, dei
xando para o fim as possibilidades psicológicas. Esse procedimen
to é muito compreensível do ponto de vista histórico. No entan
to, se o considerarmos de um ponto de vista lógico, lembrando 
da grande preponderância de moléstias psicogênicas em muitas 
das especialidades médicas, faria igualmente sentido reverter a 
abordagem. A psicoterapia poderia ser iniciada logo, desde que 
o paciente estivesse disposto a isso; e se após um período de tem
po razoável os sintomas não melhorassem, poderia-se então in
vestigar uma possível origem orgânica. 

As duas possibilidades aqui sugeridas são apenas para refle
xão. A experiência do autor no campo psicossomático não pode 
ser considerada extensa, e a única justificativa para expor essas 
propostas um tanto radicais é a intenção de mostrar que a tera
pia centrada no cliente tem pelo menos uma base teórica para 
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abordar os problemas de doenças psicossomáticas. Reconhecemos 
que para muitos médicos os procedimentos sugeridos pareceriam 
inteiramente repugnantes, tão antagónicos que são a todas as con
venções do treinamento médico. Essas sugestões são dirigidas aos 
poucos que possam considerar os procedimentos compatíveis. 

Os limites de aplicabilidade da terapia centrada no cliente 

A terceira questão examinada neste capítulo é muito freqüen
te entre aqueles que se interessam por terapia: "Em que tipos de 
situação a terapia centrada no cliente pode ser aplicada?" A res
posta é relativamente breve, embora não satisfaça a todos. 

Em Counseling and Psychotherapy, o autor sugeriu certos 
critérios que, se satisfeitos, indicariam que o aconselhamento era 
recomendávepo. Essa lista de critérios não se mostrou muito útil. 

f 

10. Os critérios para aconselhamento eram os seguintes (outros critérios fo
ram fornecidos para tratamento de pai e filho e para tratamento ambiental): " ... 
parece que o tratamento de aconselhamento direto do indivíduo, envolvendo con
tatos planejados e contínuos, é recomendável desde que existam todas as seguin
tes condições: 

"I. O indivíduo está sob um grau de tensão, proveniente de desejos pes
soais incompatíveis ou do conflito entre as exigências sociais e ambientais e suas 
necessidades individuais. A tensão assim criada é maior do que a tensão envolvi
da ao expressar o que sente em relação a seus problemas. 

"2. O indivíduo tem alguma capacidade de lidar com a vida. Possui habili
dade e estabilidade suficientes para exercer algum controle sobre os elementos 
de sua situação. As circunstâncias que enfrenta não são tão adversas ou tão imu
táveis a ponto de ser impossível para ele controlá-las ou alterá-Ias. 

"3. Há uma oportunidade para o indivíduo expressar suas tensões confli
tantes em contatos planej ados com o orientador. 

"4. Ele é capaz de expressar essas tensões e conflitos verbalmente ou atra
vés de outros meios. Um desejo consciente de obter ajuda é vantajoso, mas não 
inteiramente necessário. 

"5. Ele é razoavelmente independente, seja emocionalmente ou espacial
mente, de controle familiar intenso. 

"6. Ele é razoavelmente livre de instabilidades excessivas, particularmente 
de natureza orgânica. 

"7. Tem inteligência suficiente para lidar com as situações de sua vida, com 
uma classificação de inteligência de limítrofe para cima. 

"8. Tem idade adequada - velho o suficiente para lidar com a vida de for
ma relativamente independente e jovem o bastante para conservar alguma elasti
cidade de ajustamento. Em termos de idade cronológica, pode situar-se mais ou 
menos entre dez e sessenta anos." (166, pp. 76-77) 
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Não por ser totalmente incorreta (embora os pontos 5 e 8 sejam 
continuamente refutados), mas por induzir nos orientadores em 
treinamento uma improdutiva mentalidade avaliadora e diag
nóstica. 

A opinião atual quanto à aplicabilidade deve levar em conta 
nossa experiência. A abordagem centrada no cliente foi utilizada 
com crianças de dois anos de idade e adultos de sessenta e cinco; 
em problemas brandos de ajustamento, como hábitos de estudo 
de um aluno, e em perturbações mais graves de psicóticos diag
nosticados; com indivíduos "normais" e outros profundamente 
neuróticos; com indivíduos altamente dependentes e outros com 
um ego fortemente desenvolvido; com indivíduos de classe eco
nómica baixa, média e alta; com os menos inteligentes; com in
divíduos saudáveis e outros com moléstias psicossomáticas, par
ticularmente alergias (48, 133, 134). Apenas dois dos muitos ti
pos de classificações costumeiras não foram amostrados - os de
ficientes mentais e os delinqüentes. É uma pena que, até o mo
mento, as circunstâncias não favoreceram muitas aplicações des
sa abordagem terapêutica nessas áreas. 

Com base na experiência anterior, seria correto dizer que, 
em todos os grupos com que trabalhamos, a terapia centrada no 
cliente obteve sucesso notável com alguns indivíduos; com alguns 
outros, um sucesso parcial; com outros, um sucesso temporário 
que, posteriormente, sofreu uma recaída; e, com outros ainda, 
o resultado foi um fracasso. Certas tendências parecem ser evi
dentes, como a menor probabilidade de uma profunda reorgani
zação pessoal em indivíduos mais velhos. O estudo Haimowitz 
(78), já citado, indica preliminarmente que homens intrapuniti
vos podem beneficiar-se mais da experiência da terapia centrada 
no cliente do que outros tipos de indivíduos. De forma geral, nossa 
experiência nos leva a dizer que a terapia centrada no cliente é 
aplicável a certos grupos e não a outros. Parece que não há van
tagens na tentativa de fixar limites dogmáticos para a aplicação 
dessa terapia. A experiência acumulada e as pesquisas adicionais 
indicarão que tipos de indivíduos não respondem à terapia cen
trada no cliente ou para os quais ela é contra-indicada. 
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Nesse meio-tempo, a falta de um conhecimento seguro acer
ca de quais grupos são mais ou menos beneficiados pela terapia 
centrada no cliente não é preocupante, uma vez que, segundo nos
sa experiência clínica, esse tipo de terapia não parece causar da
nos ao indivíduo. Quando uma abordagem centrada no cliente 
é coerentemente utilizada, é nossa avaliação que muito raramen
te o. cliente deixa a experiência mais perturbado do que quando 
a iniciou. Na esmagadora maioria dos casos, mesmo quando a 
experiência de aconselhamento é sentida como malsucedida pelo 
cliente, ele não mostra estar mais incomodado por seus proble
mas por causa do fracasso. Isto se deve, principalmente, à au
sência de qualquer pressão no relacionamento; isto é, só vêm à 
consciência os elementos da experiência que não são ameaçado
res demais. O cliente tende a afastar-se dos tópicos que sejam mui

IIto perigosos ou perturbadores. 
Um exame desses elementos leva à conclusão de que a tera

pia centrada no cliente tem uma aplicação muito ampla - na ver
dade, num certo sentido, aplica-se a todas as pessoas. Uma at
mosfera de aceitação e respeito, de profunda compreensão, é mui
to adequada para o crescimento pessoal, e como tal aplica-se a 
nossos filhos, nossos colegas, nossos alunos, bem como a nossos 
clientes, sejam eles "normais", neuróticos ou psicóticos. Isto não 

significa que ela vai curar todas as condições psicológicas, e na 
verdade o conceito de cura é bastante estranho à abordagem que 
estivemos considerando. Alguns tipos de indivíduos podem pre
cisar de internação hospitalar, outros talvez necessitem de algum 
tipo de terapia medicamentosa, e em condições psicossomáticas 
pode-se utilizar uma variedade de auxílios médicos. No entanto, 
um clima psicológico que o indivíduo possa usar para uma auto
compreensão mais profunda, para uma reorganização do selfno 
sentido de uma integração mais realista, para o desenvolvimento 
de comportamentos mais confortáveis e maduros - não é uma 
oportunidade disponível apenas a alguns. Parece mais um ponto 
de vista aplicável, basicamente, a todos os indivíduos, embora 
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talvez não resolva todos os problemas ou não proporcione toda 
a ajuda de que um indivíduo em particular necessite. 

LEITURAS SUGERIDAS 

Ao considerar mais a fundo a questão da transferência, o 
leitor certamente gostará de investigar outros pontos de vista. Um 
conceito psicanalítico moderno de transferência pode ser encon
trado no capítulo "The Transference Phenomenon" de French 
(4, Capítulo 5) ou no capítulo "The Concept of Transference" 
de Horney (89, Capítulo 9). Para um outro ponto de vista tera
pêutico que, como a terapia centrada no cliente, considera a re
lação importante mas não atribui significado especial a atitudes 
de transferência, ver Allen (5, principalmente o Capítulo 3) e Taft 
(209). 

Quanto à questão do diagnóstico, dois pontos de vista mui
to diferentes são expressos em Thorne (215) e Patterson (143). 

Há poucos estudos definitivos sobre a aplicabilidade da te
rapia centrada no cliente ou de qualquer outro tipo de terapia. 

Uma vez que este capítulo conclui com a apresentação das 
principais características da terapia centrada no cliente da forma 
como é utilizada com indivíduos adultos, pode ser apropriado nes
te ponto remeter às críticas feitas a essa orientação. Das críticas 
publicadas, a mais extensa é um simpósio organizado por Thor
ne e Carter (217), no qual vários autores fazem suas avaliações 
críticas a esse ponto de vista. 
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CAPiTULO 6 

LUDOTERAPIA 


por Elaine Dorfman, M.A. 


A terapia centrada no cliente não surgiu já totalmente 
formada. Muitas das pressuposições e procedimentos do terapeuta 
centrado no cliente derivam de outras orientações. Vamos nos vol
tar agora para uma breve consideração de algumas delas. 

Origens da ludoterapia 

. A ludoterapia parece ter se originado de tentativas de apli
car a terapia psicanalítica a crianças. Como na análise de adul
tos, um objetivo importante da terapia freudiana era trazer à cons
ciência experiências reprimidas, além de reviver os afetos a elas 
associados na relação mais "anti-séptica" com o terapeuta. Um 
método básico para obter esse resultado com pessoas adultas era 
a livre associação. Assim, surgiu um problema sério quando se 
descobriu que crianças pequenas recusavam-se a fazer associa
ções livres. Num relato antigo, Anna Freud (63) afirmou que uma 
criança pequena poderia ocasionalmente ser induzida a fazer bre
ves associações livres, para agradar o analista de quem ela gos
tasse. O material produzido dessa maneira era, porém, insuficiente 

J! 

ii 



I 

TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

270 

como fonte básica para a interpretação. Por esse motivo, e por 
causa da crença de que a criança não formava uma neurose de 
transferência, Anna Freud modificou a técnica analítica clássi
ca. Como parte de uma campanha para ganhar a confiança da 
criança, ela às vezes brincava com seus pequenos pacientes. Co
mo exemplo, ela relata o caso (63, pp. 8-9) de um menino que 
levou pedaços de barbante para o consultório e ela começou a 
fazer nós mais bonitos do que ele era capaz. Seu objetivo era mos
trar ao garoto que ela era uma pessoa interessante e poderosa, 
que ele poderia muito bem desejar como aliada. Ela esperava com 
isso ter acesso aos segredos da criança. Assim parece que, de iní
cio, suas brincadeiras não eram centrais na terapia, constituindo 
apenas um procedimento preliminar ao verdadeiro trabalho de 
análise. Eram técnicas para produzir um envolvimento emocio
nal positivo com o analista e, dessa forma, tornar possível a te
rapia propriamente dita. 

A abordagem distinta de Melanie Klein (103) foi desenvolvi
da independentemente mais ou menos no mesmo período, e tam
bém derivou das teorias fundamentais de Sigmund Freud. Klein 
presumiu que as atividades lúdicas da criança, incluindo as ver
balizações correspondentes, eram tão determinadas pela motiva
ção quanto as livres associações dos adultos. Dessa forma, po
diam ser interpretadas para a criança, em lugar das interpreta
ções baseadas em livres associações no estilo adulto. Klein cha
mou sua abordagem de "Ludoanálise". Ao contrário da psica
nálise de adultos, a Ludoanálise caracterizava-se por um mergu
lho muito precoce em interpretações profundas do comportamen
to infantil. Através disso, esperava-se reduzir a ansiedade mais 
aguda da criança e, assim, dar-lhe uma noção do valor da análi
se para ela. O objetivo era criar um motivo pessoal para conti
nuar a terapia, em vez de contar apenas com a obediência à von
tade dos pais. Apesar de algumas diferenças, a Ludoanálise era 
essencialmente fiel à tradição psicanalítica, como se observa, por 
exemplo, na maneira como os símbolos eram interpretados. O 
fato de manter-se dentro da tradição também é evidente pelo pro-
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pósito declarado de desvendar o passado e fortalecer o ego, a fim 
de capacitá-lo melhor a lidar com as exigências do superego e do ido 

A aplicação das teorias de Rank (155) à ludoterapia, reali
zada por Taft (209), levou a certas modificações significativas nos 
objetivos e métodos do trabalho psicoterapêutico com crianças 
- que foram, posteriormente, elaborados e exemplificados por 
Allen (5). Uma característica essencial da terapia rankiana ou de 
relacionamento é sua concepção de um certo tipo de relação te
rapêutica que, por si só, poderia ser curativa. Isto se opõe à vi
são de que é importante para o paciente retomar suas etapas de 
desenvolvimento e reviver relações emocionais anteriores dentro 
da hora analítica. A análise clássica visava com isso ajudar o pa
ciente a crescer novamente, de um modo melhor. Ou seja, um 
substituto parental permissivo, o analista, não infligia os trau
mas anteriores. A terapia de relacionamento, por outro lado, 
preocupava-se com os problemas emocionais da forma como eles 
existiam no presente imediato, qualquer que fosse a sua história. 
Na visão rankiana, o esforço analítico de recuperar o passado não 
era particularmente útil, porque o paciente neurótico já se encon
trava ligado demais ao passado e muito pouco apto a viver o aqui 
e agora. Assim, o terapeuta rankiano não buscava ajudar o pa
ciente a repetir séries específicas de etapas do desenvolvimento, 
mas começava do ponto onde o paciente estava. Em ludotera
pia, isto significou o abandono da interpretação em termos do 
complexo de Édipo, por exemplo. A ênfase em sentimentos pre
sentes levou a uma considerável redução na duração da terapia. 
Taft e Allen enfatizaram a necessidade de ajudar a criança a de
finir a si própria em relação ao terapeuta. A hora terapêutica era 
concebida como uma experiência concentrada de crescimento. Ne
la, a criança aos poucos poderia perceber-se como uma pessoa 
separada que, em si própria, era uma fonte de impulsos, e que, 
mesmo assim, podia existir numa relação em que a outra pessoa 
fosse admitida com suas características próprias. Das várias orien
tações terapêuticas, a terapia de relacionamento parece ser a mais 
próxima da abordagem centrada no cliente. 
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Se considerarmos os princípios da terapia centrada no clien
te da forma como foram descritos nos capítulos precedentes des
te livro, é evidente que muito se deve a terapias mais antigas. Dos 
freudianos, mantiveram-se os conceitos do significado de com
portamentos aparentemente imotivados, da permissividade e da 
catarse, da repressão, e do brinquedo como sendo a linguagem 
natural da criança. Dos rankianos vieram a abordagem relativa
mente não-histórica, o atenuamento da posição de autoridade do 
terapeuta, a ênfase na resposta a sentimentos expressos e não a 
um conteúdo específico, e a permissão para que a criança utili
zasse a hora terapêutica da maneira como escolhesse. A partir 
desses conceitos, a ludoterapia centrada no cliente prosseguiu seu 
desenvolvimento, em termos de suas próprias experiências. 

Uma descrição atual 

O que é, então, a ludoterapia centrada no cliente em sua con
cepção atual? Como o aconselhamento centrado no cliente, a lu
doterapia baseia-se na hipótese central da capacidade do indiví
duo para crescimento e autodirecionamento. O trabalho do lu
doterapeuta centrado no cliente é uma tentativa de testar a vali
dade dessa hipótese sob condições variáveis. Assim, a terapia tem 
sido oferecida a crianças apresentando a mais ampla gama de pro
blemas, sintomas e padrões de personalidade. Foram tratadas 
crianças em orfanatos, escolas, clubes, clínicas universitárias e 
centros de aconselhamento comunitário. Às vezes, pais e filhos 
receberam terapia e, outras vezes, apenas a criança foi tratada. 
Sob todas essas circunstâncias, ocorreram todos os graus de su
cesso e fracasso. É no avanço da experimentação em áreas cada 
VCI. mais amplas que a hipótese centrada no cliente, como qual
qllcr outra, pode ser mantida, modificada ou refutada. Por exem
plo, rela! ivamente pouco foi feito com delinqüentes, deficientes 
l!lc!llais c crianças em enfermarias psiquiátricas. Até que se te
1111;1 ohlido mais experiência nessas áreas, a extensão da aplicabi
Ild;ulc dcssc I ipo de terapia permanece desconhecida. 
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A CRENÇA CADA VEZ MAIOR NA CRIANÇA 

A crença na capacidade da criança para a auto-ajuda não 
é uma questão de tudo ou nada, uma fé aceita integralmente pela 
terapia centrada no cliente desde o princípio e mantida inaltera
da desde então. Na verdade, essa crença cresceu com a experiên
cia do trabalho com crianças que pareciam ter muitas dificulda
des. Por exemplo, uns poucos anos atrás, um terapeuta não-di
retivo sentia-se um tanto pessimista quanto a aceitar uma crian
ça para ludoterapia a menos que um ou ambos os pais também 
recebessem terapia. Como as dificuldades da criança pareciam 
originar-se pelo menos parcialmente das atitudes emocionaliza
das dos pais, era necessário ajudar os pais a examinarem e talvez 
modificarem algumas dessas atitudes. Assim, a atitude do tera
peuta poderia ser parafraseada mais uu menos assim: "O com
portamento e os sintomas da criança não vêm do nada. Por mais 
inadequados que possam ser, são a maneira delas de resolver seus 
problemas. Se os problemas propriamente ditos permanecerem 
inalterados, a terapia pode ajudar temporariamente, mas quan
do terminar a criança pode sentir-se sobrecarregada outra vez. 
É demais pedir a uma criança pequena que lide sozinha com es
sas relações inflexíveis e traumatizantes com os pais". Experiên
cias com ludoterapia em orfanatos e escolas levaram a um sério 
questionamento da formulação inicial. Em situações como essa, 
por uma questão de necessidade prática, apenas a criança rece
bia terapia. Como os pais não se encontravam disponíveis ou não 
se dispunham a passar por terapia pessoal, a única alternativa era 
tratar apenas da criança, para não abandoná-la completamente. 
Boa parte do trabalho experimental em escolas e orfanatos foi 
realizada por Axline e por alunos que trabalhavam sob sua orien
tação. Os relatos dessas aplicações, incluindo transcrições textuais 
de trechos de casos, são encontrados no livro dela (14). 

Como as crianças têm sido capazes de lidar não apenas com 
seus próprios conflitos internos, mas com as mesmas situações 
ambientais que originalmente eram traumatizantes? Uma resposta 



TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 


274 


que parece plausível é que, após a criança ter passado por algu
ma mudança pessoal, por menor que tenha sido, a situação am
biental dela já não é a mesma - ou seja, seu "valor de estímu
lo" em relação a outras pessoas foi alterado. Uma vez que a crian
ça é percebida de maneira diferente, a reação a ela também é di
ferente, e essa diferença no tratamento pode levá-la a mudar ain
da mais. Dessa forma, a criança pode iniciar um ciclo de mudan
ças. Não se trata absolutamente de uma idéia nova, nem exclusi
va da terapia centrada no cliente, mas tem afetado fortemente 
nossa abordagem da ludoterapia. Porém, ainda é possível conce
ber um caso, embora raro, no qual uma atitude de profunda re
jeição possa ser tão central em um dos pais que permaneça inal
terada apesar das modificações de comportamento da criança. 
Sendo este o caso, talvez a terapia possa ajudar a criança a acei
tar emocionalmente esse fato doloroso e, assim, buscar satisfa
ção em outra parte. Qualquer que seja a explicação, o fato é que 
muitas crianças se beneficiaram da ludoterapia sem a terapia con
comitante dos pais. Através de experiências acumuladas desse ti
po, os terapeutas centrados no cliente passaram a confiar cada 
vez mais na própria criança. 

o PAPEL DO TERAPEUTA 

A crença na criança como principal agente de sua própria 
terapia, embora justificada pela experiência, não pode por si só 
produzir a terapia. É necessário que o terapeuta comunique essa 
atitude de respeito, para que a criança sinta que nessa situação 
ela pode ser seu verdadeiro self. O terapeuta faz isso parcialmen
te ao responder à criança, embora este seja, provavelmente, um 
aspecto menor. No trecho seguinte de um contato com um meni
no de nove anos, umas poucas palavras comunicam muito da ati
tude do terapeuta em relação à criança. O trecho é da última me
tade da entrevista. 

r-
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Jack: Acho que vou pintar alguma coisa. O que devo pintar? 
Terapeuta: Quer que eu lhe diga o que pintar? (O terapeuta 

não responde à primeira parte da declaração de Jack e assim, inad
vertidamente, focaliza a atenção na segunda parte.) 

Jack: Quero. O que você quer que eu pinte? 
Terapeuta: Jack, sei que você quer que eu decida por você, mas 

eu não posso, porque não há nenhuma coisa específica que eu queira 
que você pinte. 

Jack: Por quê? Você não se importa com o que eu faço? 
Terapeuta: Eu me importo, Jack, mas acho que cabe a você 

decidir o que está com vontade de pintar. (Pausa.) Às vezes é difí
cil decidir. 

Jack: Um avião. 

Terapeuta: Você quer pintar um avião? 

Jack: (Faz um sinal afirmativo com a cabeça e pinta em silên


cio por vários minutos. Então, de repente, levanta os olhos.) Quan
tos você tem? 

Terapeuta: Quantos? (O terapeuta não entende.) 
Jack: É. Quantas crianças como eu? 
Terapeuta: Ah, umas vinte. 
Jack: Nossa! Como você agüenta vinte? (Em tom de grande 

surpresa.) 
Terapeuta: (Ri, antes de recompor-se.) Acha que é muito? 
Jack: E como! (Retorna à sua pintura.) 

Nesse trecho, o terapeuta tentou transmitir a Jack que tanto 
sua necessidade de ser dependente quanto seu direito de utilizar 
a hora terapêutica da forma como quisesse são respeitados. 

Há comportamentos mais sutis, e talvez mais importantes, 
por meio dos quais a atitude de respeito do terapeuta pode ser 
transmitida à criança. O terapeuta está pronto para receber a 
criança quando esta chega. Seja qual for a bagunça que tenha 
sido feita nos contatos anteriores, a sala encontra-se em ordem 
no início de cada nova hora terapêutica. Se estiver atrasado, o 
terapeuta pede desculpas, da mesma forma como faria com um 
adulto. As consultas marcadas são rigorosamente cumpridas. Se 
for necessário desmarcar alguma, a criança é avisada com ante
cedência. Se o terapeuta não puder avisar a criança antes, deve 
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enviar-lhe um pedido de desculpas o mais rapidamente possível, 
na forma de uma carta pessoal de explicação, se a criança souber 
ler. Receber a carta pode ser uma experiência muito significati
va, pois as crianças não estão acostumadas a tal consideração. 
Não é incomum que a criança traga a carta consigo na próxima 
sessão terapêutica e a leia em voz alta com muito prazer. Em si
tuação escolar, a criança pode escolher se quer ser chamada, lem
brada pelo professor ou se prefere receber um aviso por escrito 
do terapeuta notificando-o de sua hora marcada. As confidên
cias da criança são respeitadas, exatamente da mesma maneira 
como se faz com um cliente adulto. Destas e de outras formas, 
transmite-se à criança que ela é considerada uma pessoa digna 
de tratamento respeitoso. Talvez seja desnecessário acrescentar 
que a atitude do terapeuta deve ser sincera. 

O terapeuta vai mais longe. Tenta criar uma relação caloro
sa e de compreensão, na qual a criança se sinta segura o bastante 
para relaxar suas defesas por tempo suficiente e ver como é a sen
sação de atuar sem elas. A segurança da hora terapêutica parece 
residir na ausência de pressão. O terapeuta aceita a criança exa
tamente como ela é naquele momento, e não tenta moldá-la em 
alguma forma socialmente aprovada. O terapeuta não tenta res
ponder à criança do contato anterior, atendo-se aos sentimentos 
atualmente expressos. Dessa forma, espera-se elevar a consciên
cia da criança quanto ao que ela é no momento. A emoção que 
às vezes acompanha esse fato é vividamente ilustrada no trecho 
de um caso relatado por Axline. 

Três meninos de oito anos estavam experimentando sessões de 
terapia de grupo. Durante a oitava entrevista, Herby de repente per
guntou à terapeuta: "Você tem que fazer isto? Ou você gosta de 
fazer isto?" Em seguida, acrescentou: "Eu não saberia como fazer 
isto". Ronny indagou: "Como assim? Você brinca. É só isso. Vo
cê só brinca". E Owen concordou com Ronny: "Claro, é isso que 
você faz". Mas Herby prosseguiu a discussão. "Estou dizendo que 
não saberia fazer o que ela faz. Ela não parece fazer nada. Só que, 
de repente, eu estou livre. Dentro de mim, eu estou livre." (Ele abre 
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os braços.) "Sou Herb e Frankenstein e Tojo e um diabo." (Ele 
ri e bate a mão no peito.) "Sou um grande gigante e um herói. Sou 
fantástico e sou terrível. Sou um imbecil e sou muito esperto. Sou 
duas, quatro, seis, oito, dez pessoas, e eu luto e mato!" A terapeu
ta diz a Herby: "Você é todos os tipos de pessoas misturadas numa 
só". Ronny acrescentou: "E é um metido também". Herby lan
çou um olhar furioso para Ronny e respondeu: "Eu sou metido 
e você também. Vou dar um jeito em você". A terapeuta conti
nuou falando com Herby: "Aqui você é todos os tipos de pessoas. 
Você é fantástico e terrível, você é imbecil e esperto". Herby inter
rompeu, exultante: "Sou bom e sou ruim e ainda sou Herby. Eu 
lhe digo que sou fantástico. Posso ser qualquer coisa que quiser!" 
Aparentemente, Herby sentiu que, durante a hora terapêutica, po
dia expressar completamente todas as atitudes e sentimentos que 
eram uma expressão de sua personalidade. Sentiu a aceitação e a 
permissão para ser ele mesmo. Pareceu reconhecer o poder de au
todirecionamento dentro de si mesmo. (14, pp. 19-20) 

Nesse caso, parece que a receptividade da terapeuta em rela
ção aos sentimentos expressos no momento pela criança trouxe 
uma sensação de força e identidade que se revelou nova e esti
mulante. 

A HORA TERAPÊUTICA DA CRIANÇA 

Ao contrário de outras ocasiões na vida da criança, a hora 
terapêutica pertence apenas a ela. O terapeuta está lá para pro
porcionar calor humano, compreensão e companhia, mas não li
derança. Está disposto a aceitar o ritmo que a criança escolher. 
Não tenta apressar ou retardar nenhum aspecto do processo te
rapêutico. A terapia centrada no cliente postula que, numa rela
ção sem ameaças, a quantidade de material significativo expres
so pela criança é determinada por sua prontidão psicológica pa
ra fazer isso. Como no bom ensino, a terapia deve respeitar o 
fator da prontidão. Para que não se tornem uma ameaça, impe
dindo assim a evolução do processo, as intervenções do terapeuta 
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limitam-se ao que a criança está disposta a comunicar. Por exem
plo, num determinado caso, o terapeuta pode saber que há uma 
amarga hostilidade entre irmãos. Se a criança colocar uma bone
ca no vaso sanitário de brinquedo e anunciar com entusiasmo que 
"um cara" agora vai dar descarga, a resposta do terapeuta não 
vai além de "Ele está se livrando do bebê?" A pressuposição aqui 
é que, se a criança estivesse pronta para identificar o "cara", ela 
o teria feito, e a terapia não é facilitada quando o terapeuta as
sume essa responsabilidade. Da mesma forma, quando a criança 
lida com símbolos, o terapeuta também aceita esse nível de co
municação, mesmo que o significado do símbolo seja muito ób
vio. Eis um exemplo de um contato com um menino de treze anos 
que se encontrava em terapia há mais de um ano. O trecho é da 
primeira sessão após uma operação de hérnia, que havia sido 
aguardada com sentimentos de medo. 

Henry: (Brinca aleatoriamente com pequenos pedaços de ar
gila durante dez minutos, em silêncio. Depois, pega um bocado 
maior e o enrola no formato de um cilindro. Enquanto faz isso, 
começa a falar.) É uma salsicha. 

Terapeuta: Uma salsicha? 
Henry: É. (Continua a enrolar até que tenha as dimensões cor

retas. Então, pega um dos palitos de modelagem e faz um longo 
talho vertical.) Ela está sendo operada. (Faz vários talhos paralelos.) 

Terapeuta: A salsicha está sendo cortada? 

Henry: Está. (Faz uma série de cortes em ângulos retas aos cor


tes longitudinais) Pontos. 
Terapeuta: Ela está sendo costurada agora? 
Henry: Sim. Logo eles vão tirar os pontos. E, depois disso, 

ela vai ficar boa. 
Terapeuta: As coisas vão terminar bem? 
Henry: (Faz um sinal afirmativo com a cabeça. Daípor dian

te, o tópico da conversação muda para sua família.) 

É evidente que Henry estava falando de suas próprias expe
lii:ncias. Seus contatos terapêuticos anteriores haviam sido carac
Inil.ados por uma franqueza notável, e a relação estabelecida era 
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excelente. Assim, não parece provável que o fato de não ter iden
tificado a "salsicha" ou seu dono fosse uma reação proposital 
de evitar o assunto. Talvez o uso da "salsicha" tivesse servido 
como um redutor de ansiedade, pois era possível manipulá-la, 
cortá-la e "costurá-la" fisicamente, objetivando assim os senti
mentos dele. Também pode ser por isso que as crianças freqüen
temente pareçam aliviadas após fazerem uma pintura horrível. 
Talvez essa neutralização dos medos pela representação física con
creta seja um aspecto básico da ludoterapia. Isso talvez explique 
os sucessos aparentes em casos em que há poucas evidências de 
insights ou de mudanças de atitudes verbalizadas. 

o CASO SILENCIOSO 

Pode ser que a criança fique sentada em silêncio. Se o tera
peuta estiver realmente convencido de que a hora terapêutica per
tence à criança, não sentirá necessidade de incitá-la a brincar ou 
falar. Na verdade, um dos problemas mais desconcertantes é o 
do "caso silencioso". A criança vem, senta-se e permanece as
sim. O terapeuta comenta que ela pode brincar com qualquer um 
dos brinquedos, se desejar, ou pode falar sobre qualquer coisa, 
ou pode apenas ficar sentada durante toda a sessão. O silêncio 
total pode continuar por uma hora ou por vinte horas. Não há 
catarse aparente, não há reflexo de sentimentos, não há insights 
verbalizados, não há auto-exames - em resumo, nenhum dos fe
nômenos que geralmente são considerados como característicos 
de um processo psicoterapêutico. Não é incomum, porém, que 
esses casos sejam avaliados como bem-sucedidos, com base em 
relatos de mudanças de comportamento feitos por adultos que 
convivem com a criança. Um menino de catorze anos é encami
nhado porque aborda e rouba crianças menores, ataca adultos 
estranhos sem provocação aparente, arranca cercas, faz tarefas 
escolares insatisfatórias e executa gatos por enforcamento. Ele 
se recusa peremptoriamente a discutir qualquer coisa com o tera
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peuta e passa a maior parte de suas quinze sessões semanais len
do revistas cômicas, vasculhando metodicamente os armários e 
a escrivaninha, erguendo e baixando as persianas e olhando pela 
janela, em silêncio. No meio desses contatos aparentemente inú
teis, sua professora relata que ele teve um ato espontâneo de ge
nerosidade, o primeiro observado em seus oito anos de escola. 
A professora conta ao terapeuta que ele utilizou sua prensa para 
imprimir programas para uma festa de patinação da classe e os 
distribuiu a todos os colegas, sem que ninguém lhe houvesse su
gerido isso. Conforme ela diz, "Este é o seu primeiro ato social". 
Pela primeira vez, é observado algum interesse em suas tarefas 
escolares. Sua professora afirma: "Agora ele realmente é um de 
nós. Já nem reparamos tanto nele". 

Um outro menino de doze anos foi encaminhado por tenta
tiva de estupro e por um desempenho escolar tão fraco, que fora 
retirado de sua classe para receber aulas particulares com o pro
fessor de recuperação. Durante as sessões de terapia, faz suas ta
refas de ortografia ou descreve o último filme que assistiu. Uma 
vez, traz um baralho e joga com a terapeuta. Essa é a extensão 
aparente do relacionamento entre ambos. Quando o semestre ter
mina, retorna à sua classe, onde é avaliado como "muito bom". 
Meses depois, caminhando pela rua com um amigo, encontra-se 
casualmente com a terapeuta. Ele a apresenta ao amigo e diz: "Vo
cê devia conversar com ela por causa dessa sua dificuldade de lei
tura. Ela ajuda garotos com problemas". 

Um menino de treze anos é encaminhado por seus acessos 
explosivos de agressão e por "torturar" (não-especificado) insis
tentemente uma menina de sua classe. Elé pergunta o primeiro 
nome da terapeuta, que por acaso é o mesmo de sua vítima na 
classe. Daí por diante, passa a chamar a terapeuta apenas pelo 
primeiro nome. Quando está em seus momentos de grande so
ciabilidade, brinca de jogo da velha com a terapeuta. Por come
çar sempre primeiro, vence quase todos os jogos e mantém arro
gantemente um registro de suas vitórias. A maior parte do tempo, 
porém, fica sentado à janela, de costas para a terapeuta, contan-
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do quantos automóveis de cada marca trafegam pela rua. Quan
do a sessão termina, joga sua folha de anotações sobre a mesa 
da terapeuta e sai da sala. Após dez dessas sessões, a terapeuta 
lhe diz que vai guardar o horário para ele mas que ele não preci
sa vir mais se não tiver vontade. Sua resposta é: "Como assim, 
não vir mais? Vou vir até enjoar!" Então, falta por duas sema
nas seguidas e, ao retornar, anuncia: "Não fiquei com vontade 
de vir, então não vim". No fim do semestre, ele também está "in
do muito bem". Sua professora passou a gostar dele, porque é 
muito solícito e prestativo. Tem ficado depois das aulas para aju
dar com o jornal da escola. A professora acrescenta: "Ele me
lhorou muito. Não sei o que faria sem ele!" 

Casos como esses três não são raros, embora pareçam mais 
comuns em crianças acima de onze anos de idade. O terapeuta 
não conseguiu apreender a estrutura de referência interna da crian
ça, porque esta não estava em evidência. O que foi terapêutico 
na experiência? Parece-nos que seria abusar do conceito de aca
so dizer que, em todos os casos, o período da terapia "calhou" 
de coincidir com um período de melhora espontânea. Esses ca
sos são muito freqüentes para que essa explicação seja suficien
te. Talvez se possa sugerir a seguinte hipótese. Se a criança não 
quiser admitir outra pessoa em seu mundo particular, talvez pos
sa ser terapêutico se o terapeuta apenas aceitar isso e não tentar 
intrometer-se. Talvez seja suficiente experimentar que o terapeu
ta está sinceramente disposto a respeitar a privacidade dela. Pa
ra uma criança, isso pode ser tão diferente de seus contatos habi
tuais com adultos a ponto de tornar-se uma experiência relevan
te. "Eis aqui alguém que me deixa ignorá-lo e mesmo assim acha 
que estou bem. Ele não fica bravo." 

Na maior parte do tempo, não há maneira de saber como 
a criança reage à aceitação do terapeuta em relação a seu silên
cio, mas um caso eventual é esclarecedor. Trata-se de um exem
plo de uma ludo terapia com um menino de nove anos que pas
sou toda a sessão pintando em silêncio. Quase no fim, pergunta 
a hora para a terapeuta. 
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Dick: Quanto tempo ainda tenho? 

Terapeuta: Sete minutos, Dick. 

Dick: Então vou balançar um pouco. (Senta na cadeira de ba


lanço. Fecha os olhos e balança em silêncio.) Quanto tempo tenho 
agora? 

Terapeuta: Mais cinco minutos, Dick. 
Dick (suspira profundamente): Ah, mais cinco minutos só pa

ra mim. 
Terapeuta (gentilmente): Mais cinco minutos todos seus, Dick? 
Dick: É! (Dito com muito sentimento. Balança em silêncio pe

lo resto da sessão. Seus olhos estão fechados, aparentemente des
frutando a paz.) 

Terapeuta: É bom só ficar aí sentado e balançar? 
Dick: (Faz sinal afirmativo com a cabeça.) 
Terapeuta: Acabou nosso tempo por hoje, Dick. 
Dick: Está bem. (Levanta imediatamente e vai até a porta com 

a terapeuta. Eles se despedem e Dick sai. Um minuto depois, ele 
bate na porta.) Pensei em lhe trazer um pouco de água limpa. 

Terapeuta: Você quer me ajudar, Dick? 
Dick: Quero. (Ele pega a água. A terapeuta agradece e ele vai 

embora, escorregando pelo corredor. É a primeira vez que ele faz 
alguma coisa para limpar a sala depois de suas pinturas.) 

Nesse trecho, Dick afirmou abertamente que, na terapia, ele 
tem algum tempo que pode verdadeiramente chamar de seu. Pa
rece que a disposição da terapeuta em permitir que Dick ficasse 
em silêncio foi experimentada por ele como uma oportunidade 
de privacidade psicológica, mas sem solidão. Ainda não se sabe, 
porém, se isso é válido em outros contatos silenciosos. Experiên
cias desse tipo levam à indagação: "Qual é a essência da relação 
terapêutica?" É evidente, também, que uma das mais importan
tes qualidades pessoais de um ludoterapeuta centrado no cliente 
deve ser a habilidade de tolerar o silêncio sem constrangimento. 
Um terapeuta que se sente rejeitado quando a criança recusa-se 
a contar seus problemas só conseguirá aumentar a ansiedade da 
criança ao exibir a sua própria. Se o terapeuta não puder sentir
se à vontade, talvez seja melhor evitar terapias com crianças de 
mais de dez ou onze anos. 
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Um caso contrastante 

Embora o processo terapêutico não envolva necessariamen
te muita verbalização por parte da criança, um caso ocasional 
apresenta um contraste marcante com "o caso silencioso". Trata
se de Henry, um menino de onze anos, brevemente citado acima 
(p. 243), que pode indicar uma capacidade da criança para in
sights sofisticados. 

Henry foi encaminhado para terapia por causa de seu "ner
vosismo". Ele exibia uma variedade de tiques, incluindo piscar 
rápido e continuamente, torcer os lábios, fazer caretas com a bo
ca e maxilar, mover os ombros para trás, balançar os pés e puxar 
o fôlego. Sofria de constipação, chorava com facilidade, gague
java, era um isolado social e estava indo mal na escola. Em resu
mo, parecia não haver nenhum aspecto de sua vida que lhe trou
xesse satisfação. Durante sua primeira sessão terapêutica, con
tou que freqüentemente voltava correndo da escola para casa para 
escapar dos homens que o esperavam nas vielas para matá-lo. Fa
lou de sua vida em casa como uma rotina constante de brigas, 
reprimendas, injeções hipodérmicas de sedativos, supositórios, pe
sadelos. Seu pai, um médico, ameaçava-o com terapia de choque 
se ele não parasse com a "tremedeira". Parece que um psiquia
tra dissera aos pais de Henry que ele tremia para chamar a aten
ção, e eles estavam determinados a acabar com sua "manha". 
Em face de seus muitos problemas, Henry sentia-se sobrecarre
gado. Suas próprias palavras fornecem um relato nítido de seu 
estado psicológico durante a primeira sessão terapêutica. O tre
cho é da última metade da sessão e foi reproduzido a partir das 
anotações da terapeuta. 

Henry: Uma vez, minha mãe disse que ia me levar para Balti
more. Então eu levantei cedo, às sete horas, e fui para a sala. Esta
va vazia. Eu devia ter me levantado às seis. Ela levou Michael [ir
mão mais velho] em vez de mim. 

Terapeuta: Eles o deixaram quando você esperava ir? 
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Henry: (Faz sinal afirmativo com a cabeça. Chora outra vez.) 
Até eu fazer seis anos, tinha uma enfermeira, a srta. Palmer. Ela 
me protegia de todo mundo, mas agora, agora ela foi embora, e ... 
(Interrompe a hist6ria com lágrimas.) 

Terapeuta: Você está sozinho, sem ninguém para protegê-lo 
agora? 

Henry: Estou. Eles disseram que a srta. Palmer me mimava 
muito, mas eu não acho. 

Terapeuta: Você sente falta dela? 
Henry: Sinto. Eu tenho uma prima, Jean. Fiquei apaixonado 

por ela. Mas Michael diz: "Jean não dá a mínima para você". Ele 
diz que Jean gosta mais dele. 

Terapeuta: Ele não quer que você seja feliz? 
Henry: Não. Não quer. Ele faz tudo o que pode para me ver 

sofrer. Meu pai sempre diz que Michael está certo. Se eu tento bri
gar pelos meus direitos, meu pai me dá uma injeção de sedativo. 

Terapeuta: As coisas parecem estar bem ruins em casa. 
Henry: Ah, estão mesmo, (Chora outra vez. Prossegue con

tando outros incidentes. Então, começa a insistir em saber como 
a terapia pode ajudá-lo. No início da sessão, a terapeuta havia dito 
que estava ali para discutir as coisas com ele.) Que bem vai me fa
zer lhe contar sobre isso? Não entendo. 

Terapeuta: Você acha que falar não vai ajudar? 
Henry: É. Que bem isso vai fazer? 
Terapeuta: Às vezes as pessoas sentem-se melhor depois de fa

larem sobre as coisas que as incomodam. (A terapeuta cai na ar
madilha de responder a uma pergunta emocional como sefosse um 
mero pedido de informações. Isso leva a dificuldades.) 

Henry: Sim, mas o que adianta eu me sentir melhor sobre es
sas coisas se elas continuam acontecendo? 

Terapeuta: Às vezes, meninos e meninas conseguem entender 
a maneira como realmente se sentem em relação às coisas e isso os 
ajuda a saber o que realmente querem fazer quanto a suas situa
ções. (A terapeuta continua tentando "vender" a sessão terapêuti
ca para a criança.) 

Henry: Sim, mas e se depois que eu lhe contar sobre isso tudo 
continuar acontecendo? 

Terapeuta: Eu sei que você se sente sem esperanças, Henry. 
Não posso mudar seus pais. Tudo o que posso fazer é ajudá-lo a 
examinar seus próprios problemas. (Pausa.) Sei que é difícil para 
você ver isso agora, mas às vezes isso ajuda. 
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Henry: Bem ... (Prossegue relatando vários outros incidentes.) 
Eu ainda não entendo. Que bem vai me fazer falar sobre isso se 
eles continuarem do mesmo jeito? 

Terapeuta: Você quer dizer ... o que fazer se eles não mudarem? 

Henry: É. 

Terapeuta: Eu não sei. Mas espero que possamos resolver isso 


juntos aqui, quando você vier me ver. 
Henry: Mas e se isto durar 10 ou 15 anos e eles continuarem 

do mesmo jeito? 
Terapeuta: Você está imaginando quanto tempo pode agüen

tar? 	(Esta deveria ter sido a resposta mais no início da sessão.) 
Henry: É. (Ele chora por vários minutos.) 
Terapeuta: Tudo parece bem difícil. 
Henry: (Faz sinal afirmativo com a cabeça.) Às vezes eu so

nho que minha mãe morre e que, então, alguém vai me compreen
. der. Não entendo por que eu sonho isso. 

Terapeuta: Você apenas imagina, "Será que algum dia alguém 
vai me compreender?" 

Henry: É. Às vezes eu acho que alguma coisa terrível vai ter 
que acontecer para eles perceberem seus erros. 

Terapeuta: Como se só alguma coisa horrível pudesse fun
cionar? 

Henry: Hum. (Pausa.) Sempre fico pensando se é verdade o 
que dizem no rádio. 

Terapeuta: O quê? 
Henry: O dr. Preston Bradley diz que Deus conta cada lágrima. 
Terapeuta: E você imagina se Deus está contando suas lá

grimas? 
Henry: É. (Com um grande suspiro, ele pousa a cabeça sobre 

os braços dobrados e chora.) 

Esse primeiro contato foi apresentado com alguns detalhes 
para demonstrar o sentimento de desesperança de Henry quanto 
a mudar sua situação. É interessante observar que, embora afir
mando não conseguir ver qualquer utilidade naquilo, ele utilizou 
com avidez a presença da terapeuta. Apesar de sua gagueira e de 
suas tomadas de fôlego, falava com muita rapidez e ficou sur
preso quando a sessão chegou ao fim. Só na terceira sessão tera
pêutica chegou a notar as tintas e os outros materiais. Então, pin
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tau um menino numa jaula, atrás de fortes barras negras - uma 

projeção perfeita de seus sentimentos. Como muitos clientes adul

tos, Henry começou a terapia vendo seus problemas como algo

que existia fora dele, nas ações de outras pessoas. Assim, deseja

va avidamente punir seus "vilões". A décima hora terapêutica 

trouxe algumas mudanças interessantes, como pode ser percebi
do no trecho seguinte: 

Henry: Michael e eu brigamos. Eu queria que a janela ficasse 
fechada, porque estava com frio. Ele gritou, "QueIlJ fechou a ja
nela?" Eu disse, "Fui eu!" Então ele disse que eu eré\ um pirralho 
e abriu a janela. Aí eu fechei outra vez. Ele levantou da cama, abriu 
a janela e bateu em mim. Então eu joguei um sapato nele e quebrei 
o abajur. Ele começou a chorar. Parece um bebê! Aí meu pai veio 
e bateu em mim. Ele sempre fica do lado de Michael. Eu disse a 
ele, "Papai, Michael é o seu preferido". Ele disse que não tem um 
preferido e que eu gosto de criar caso. Mas ele estava mentindo. 

Terapeuta: Você acha que ele é muito injusto com você, não é? 
Henry: Às vezes eu fico furioso! 

Terapeuta: Você fica magoado mesmo com ele. 

Henry: Eu odeio ele! 

Terapeuta: Você o despreza. 

Henry: É. Eu adoraria poder dar o troco pra ele. 

Terapeuta: Você gostaria de se vingar? 

Henry: É. Se ao menos ele não estivesse aqui ... 

Terapeuta: Você gostaria de se livrar dele? 

Henry: Eu queria matar ele. 

Terapeuta: Você quer que ele esteja morto? 

Henry: Quero. Isso seria o fim dos meus problemas. 

Terapeuta: Com ele morto, as coisas ficariam bem para você? 

Henry: Isso mesmo. (Pausa.) Mas será que isso acabaria com 

meus problemas? Se ele estivesse morto, eu ainda seria o mesmo, 
com minha tremedeira e tudo o mais. Se ele tivesse morrido antes, 
isso talvez me fizesse algum bem, mas agora já é tarde demais. Eu 
já sou o que sou e esse é o meu problema. Ele é só um idiota. 

. Terapeuta: Então, no fim, você resolveu deixar que ele viva? 
Henry: Resolvi. Não adiantaria nada se euo matasse, eu ain

da teria os mesmos problemas e ainda teria que dar um jeito de 
resolver isso. Ele devia ser um homem crescido, mas, sinceramen
te, age como um bebê. 
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Terapeuta: Às vezes você acha que ele é muito bobo? 
Henry: Acho. Fico imaginand~ o que pode ter acontecido com 

ele quando era criança. Ele não é nem um pouco compreensivo. 
Será que é porque o pai dele também não o compreendia quando 
ele era criança? 

Terapeuta: Você está imaginando o que faz com que ele seja 
tão chato? 

Henry: Estou. Estou mesmo. (Muito pensativo.) 

Essa entrevista marcou o início das tentativas de Henry de 

compreender as motivações por trás de seu comportamento, e foi, 

portanto, um ponto decisivo em sua terapia. As sessões posterio

res trouxeram insights complexos, observados normalmente ape

nas em casos de adultos. Por exemplo, quase no fim do segundo 

ano de terapia, aconteceu o seguinte: 

Henry: (Como se tornara seu costume, passou os primeiros vin
te minutos trabalhando com argila. Então, olhou para o relógio 
da terapeuta, deixou a argila de lado e começou aJalar.) Na sexta
feira à noite, Gerald e Ann [seu irmão mais velho e a esposa] fo
ram para a cidade. Michael foi com eles. Eu também teria gostado 
de ir, mas eles não me convidaram. 

Terapeuta: Eles o deixaram para trás? 
Henry: Foi. Eu tentei não pensar nisso, mas não saía da mi

nha cabeça. Então, decidi pensar sobre isso. Perguntei a mim mes
mo: "Por que eu queria ir com eles? Era porque Michael ia? Eu 
queria Ann só porque ele estava com ela?" Eu contei para você 
que ela me chamou de pirralho, então você já sabe disso, não é? 

Terapeuta: Sei. 
Henry: Então eu fiquei pensando. Eu queria ter Ann? E daí 

se eu quisesse? Muitos homens têm suas mulheres. Ter alguma coi
sa não significa que a gente quer destruir essa coisa. Bem, de qual
quer forma, eu perguntei a mim mesmo: "Por que eu quero estar 
com alguém que não me quer?" Não era só que eu queria ser parte 
do grupo, embora eu goste mesmo de estar no grupo. Acho que 
já te falei de como me sinto mal por não ser convidado para festas, 
não é? 

Terapeuta: Falou. 
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Henry: Foi o que eu pensei. Bem, cheguei à conclusão que não 
era só isso. Então, tentei lembrar de como eu me senti na hora. 
Você sabe o que eu estava querendo? 

Terapeuta: Não. O que era? 
Henry: Bem, é difícil colocar em palavras, mas é uma espécie 

de sensação de importância. Eu queria me sentir importante, só is
so. Era isso que eu estava querendo o tempo todo. 

Terapeuta: Você realmente descobriu alguma coisa sobre si 
mesmo. 

Henry: É. Foi essa sensação de importância. Sabe, quando eu 
comecei a vir aqui, eu tinha muitas preocupações. Agora, eu tenho 
só uma grande preocupação: como fazer para não me preocupar. 
Tenho medo que o Diabo venha penetrar na minha mente. Eu não 
acredito de verdade no Diabo, mas de certa forma eu acredito. Te
nho medo que ele entre na minha mente. É um sentimento meio 
vago. Não sei expressar direito. 

Terapeuta: É incômodo pensar nele tomando controle de vo
cê, é isso? 

Henry: É. Como posso impedir que isso aconteça? Ainda não 
consegui pensar um jeito. Você sabe como? 

Terapeuta: Não, mas deve ser algo muito intrigante pra você. 
Henry: É. Eu estava com medo de contar, mas agora estou me 

sentindo melhor. 

(A sessão terminou. Uma semana depois, Henry mencionou 
outra vez a questão do Diabo.) 

Henry: Na semana passada, eu estava contando sobre minha 
preocupação com o Diabo vindo e entrando na minha mente. Fi
quei com medo que ele me castigasse por ter contado a você. En
tão, decidi pensar sobre isso. Tentei perceber meus sentimentos 
quanto ao Diabo. Perguntei a mim mesmo: "Quem é ele?" E adi
vinhe quem ele é. Eu! Eu sou o Diabo! Eu me deixo preocupado. 
Todo esse tempo, o diabo era eu. 

Terapeuta: Então você é seu próprio Diabo? 
Henry: Isso mesmo. Eu sou meu próprio Diabo. Todo esse tem

po, eu estive brigando com uma parte de mim mesmo, gastando 
tanta energia para lutar com essa parte e ficando sempre tão cansa
do. Estive gastando energia que eu podia ter usado em outras coi
sas. Ei, o que aconteceu com a sala? 

Terapeuta: Aconteceu alguma coisa? 
Henry: Ela de repente ficou mais clara, como se tivesse uma 
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neblina e uma abertura que ficou maior, e a neblina levantou e de
sapareceu. Você não está vendo? (Incrédulo.) 

Terapeuta: Não. Mas as coisas parecem bem mais brilhantes 
para você agora? 

Henry: É. Aconteceu enquanto eu falava. Que coisa estra
nha ... humm. Bem, isso é uma coisa. Agora percebo que posso pen
sar sobre os meus problemas. Isso é uma coisa que eu descobri. Mi
chael também pensa nas coisas, mas ele só quer convencer a si 
mesmo. 

Terapeuta: Quer dizer ... você pensa para chegar à verdade, mas 
ele tenta se enganar? 

Henry: Isso mesmo. E agora eu sei que posso pensar sozinho. 
Michael só tenta não se aborrecer, então ele diz que eu tenho ciú
me, mas não tenho. 

Terapeuta: Ele acha que você tem ciúme, mas você não 
concorda. 

Henry: É. Ele tem ciúme de mim porque a srta. Palmer gosta
va mais de mim. Ele diz que ela me mimava. Se foi assim, eles tive
ram anos para consertar isso depois que ela foi embora, mas não 
fizeram nada. Então, esse ângulo não me convence. 

(Uma semana depois, Henry vem com o mesmo assunto.) 

Henry: Na última vez, falei que Michael pensava sobre as coi
sas só para evitar de se aborrecer, só para se convencer. Então, quan
do ele disse que eu estava com ciúme, por que eu fiquei preocupa
do? Não foi exatamente preocupação, mas uma sensação meio va
ga. O que é "ansiedade"? 

Terapeuta: É algo como ter medo quando não se sabe exata
mente do quê. 

Henry: Bem, não foi isso que eu quis dizer. Mas eu me senti 
meio ansioso quando ele disse aquilo. Ele evitava se aborrecer con
vencendo a si mesmo de que estava certo. Mas por que isso deveria 
me preocupar? 

Terapeuta: Por que isso deveria afetar você dessa maneira? 
Henry: Acho que é porque eu quero que ele se aborreça. 

Humm. Sim. Acho que quero mesmo que ele fique aborrecido. Só 
Deus sabe quanto aborrecimento ele já me causou no passado. Eu ... 
nunca havia percebido isso. 

Terapeuta: É uma coisa nova perceber que você quer que ele 
se aborreça, não é? 
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Henry: É. Mas por quê? Claro que eu me sentia mal quando 
Gerald dizia que preferia ficar com Michael do que comigo. Mi
chael me dizia que eu tinha ciúme da amizade deles. Bem, mas a 
razão de eles seremmais amigos é porque, em primeiro lugar, eles 
têm quase a mesma idade. Mas a verdadeira razão é que Gerald 
precisa ter alguém que fique lhe dizendo o que fazer, e Michael adora 
ter alguém para dirigir, então eles se dão bem. Mas essa não é a 
questão. Será que eu tenho ciúme? Não acho. Se fosse ciúme, ha
veria algum sentimento de raiva ou ódio, mas não sinto isso. Tam
bém não pode ser inveja, porque eu não queria estar no lugar de 
Michael. Então, o que é? Tentei lembrar o que eu senti naquela 
hora. Esse é um jeito que eu descobri. É muito difícil de explicar. 
Você compreende? 

Terapeuta: É mesmo difícil colocar em palavras, não é? Não 
é ciúme ou inveja, mas há algum sentimento incômodo aí, certo? 

Henry: Incómodo de certa forma, mas ainda não é bem isso. 
Por que é tão difícil explicar com palavras? É uma espécie de tris
teza, quando eu penso em Gerald dizendo que preferia Michael. 

Terapeuta: Uma tristeza? 

Henry: É. Uma espécie de tristeza. Acho que eu sinto pena de 


mim mesmo. Talvez sempre tenha sentido isso. 
Terapeuta: O fato de ter pena de si mesmo foi... (interrompida) 
Henry: Uma parte importante, certo. Pena de mim mesmo. 

Isso. Não é ciúme, mas pena. Agora eu vejo isso. Pena. 

Aqui temos um caso surpreendente de auto-exame resultan
do em compreensões complexas, num menino de treze anos, após 
dois anos de terapia. Esse processo foi de fato uma ludoterapia 
ou uma série de entrevistas? Parece ter sido ambas as coisas. Hou
ve muitas horas em que Henry não disse uma única palavra, mas 
brincou com argila, água e bonecos. Outras horas foram pura
mente entrevistas. Aparentemente, Henry era capaz de fazer o 
que fosse útil para ele, pois durante a terapia ele passou por mui
tas mudanças evidentes. Todos os seus muitos tiques desaparece
ram por completo. Sua gagueira cessou. Ele passou a buscar par
ticipação em brincadeiras em grupo. Seu desempenho escolar me
lhorou. Seu teste de inteligência apresentou uma elevação de qua
renta pontos no QI. E, mais importante, tornou-se capaz de exa-
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minar calmamente a si próprio e a seus problemas e de resolver 
as coisas sozinho. A duração incomum de sua terapia teria sido 
em função da gravidade de sua perturbação ou a terapia poderia 
ter sido encurtada se houvesse mais habilidade por parte da tera
peuta? Podemos levantar a questão, mas a resposta ainda não 
pode ser definida. 

o SIGNIFICADO DA HORA TERAPÊUTICA PARA A CRIANÇA 

I 

Numa hora que pertence a ela, a criança encontra um adul
to que não se choca com nada do que ela faz, que permite a ex
pressão de todos os seus sentimentos e que trata suas palavras 
com um respeito que nenhum outro adulto lhe oferece na mesma 
medida. A aceitação que o terapeuta demonstra pelo direito da 
criança de sentir-se da forma como se sente não implica aceita
ção de nenhuma atitude em particular. O reflexo e o esclareci
mento dos sentimentos servem para ajudar a criança a trazê-los 
à tona, onde podem ser observados. Quando se sente compreen
dida, a criança tende a trazer materiais mais profundos. Uma vez 
que o terapeuta reflete sentimentos positivos, negativos ou am
bivalentes, qualquer que seja o objeto desses sentimentos ou o 
número de vezes que ocorrem, nenhuma atitude ou conteúdo es
pecíficos são valorizados acima do resto. A criança não tem co
mo conhecer a opinião do terapeuta. Como não há elogios e nem 
reprimendas, as expressões da criança são determinadas por suas 
'lecessidades e não pela persuasão do terapeuta. A singularidade 
d.-:sse tipo de experiência pode ser percebida numa extensão maior 
do que o terapeuta às vezes imagina. Assim, Fred, um menino 
de sete anos, trouxe um amigo para sua quinta sessão terapêuti
ca. As explicações de Fred para Jimmy soavam como se ele pró
prio as houvesse recebido do terapeuta, embora esse não fosse 
o caso. Aqui está uma parte da discussão entre eles: 
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Jimmy: Que tipo de tinta eu devo usar? (A pergunta foi dirigi
da à terapeuta.) 

Fred: Ora, use a que você quiser! 
Jimmy: Você não está sendo muito educado, Fred. 
Fred: A gente não precisa ser educado aqui. 
Jimmy: Acho que não é muito bom não ser educado. 
Fred: Você não está entendendo. Você pode fazer o que qui

ser aqui dentro. 
Jimmy: Posso? 
Fred: Claro! 
Jimmy: Isso é muito estranho. 
Terapeuta: Fred se sente à vontade aqui, mas Jimmy fica sur

preso porque ninguém lhe diz o que deve fazer. 
Jimmy: É. Isso é muito estranho mesmo. (Começa a pintar com 

aquarela.) 

Terapeuta: Parece muito diferente para você, Jimmy? 
Jimmy: Parece. A gente está na escola, não é? 
Fred: Estamos na escola, mas este é um tipo diferente de sala. 

Você vai ver, Jimmy. 
Jimmy: Vou? Humm. 
Terapeuta: Jimmy ainda acha que isto é meio estranho. 
Jimmy: Acho. É estranho e você é uma mulher estranha. 
Terapeuta: Tudo parece muito diferente, e eu também? 
Jimmy: Hum, hum. 
Fred: Ela é mesmo uma mulher estranha, Jimmy. (Cochicham 

por um momento.) Claro, pode dizer a ela! 
Jimmy: Você é uma boa professora. (Corando.) 
Fred: Ela é uma boa professora. 
Terapeuta: Vocês dois gostam de mim. 
Jimmy: Onde eu coloco este pincel? 
Terapeuta: Onde você quiser. Você é quem sabe. 
Jimmy: Nossa, isso é estranho mesmo! 
Terapeuta: Acha esquisito não lhe dizerem o que fazer? 
Jimmy: Acho mesmo. 
Fred: Você vai ver que existem muito poucas regras aqui. Vo

cê pode até jogar essas espátulas de borracha no chão. Só não po
de jogar em cima dos vidros de tinta para não derrubar tudo. (E 
então, pensativo, acrescenta.) E acho que isso está certo. 

Terapeuta: Algumas regras parecem certas, não é? (Não há 
resposta.) 
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Fica evidente nesse trecho que, nos contatos anteriores, Fred 
deve ter compreendido muitas das características essenciais da ho
ra terapêutica - a permissividade, a diferença em relação a ou
tras experiências, a existência de limites. Embora não tenham si
do especificamente verbalizadas para ele, Fred percebeu essas ca
racterísticas com suficiente clareza para ser capaz de explicá-las 
a um recém-chegado. Uma criança pode sentir que "algo está 
acontecendo" na hora terapêutica mesmo quando não dá indi
cações claras disso ao terapeuta. Um outro exemplo pode ser o 
caso de Martha, uma menina de onze anos encaminhada por ser 
briguenta, ter acessos de choro e um hábito crónico de chupar 
o polegar. Seus quatro primeiros contatos terapêuticos foram 
preenchidos principalmente por comentários depreciativos sobre 
a situação terapêutica, o material disponível para manipulação, 
as roupas da terapeuta, sua mãe, sua professora, a escola, os co
legas de classe. A terapeuta julgava que não havia nenhuma acei
tação da relação terapêutica. No entanto, quando o pai pergun
tou à menina como era a ludoterapia, ela respondeu: "Bem, é 
meio relaxante. É como ir ao banheiro". Aparentemente, o ter
mo "catarse" não é mero vôo da imaginação. 

EXISTEM RISCOS 

Uma das perguntas que freqüentemente se faz em relação à 
permissividade na ludoterapia centrada no cliente é: "Não há o 
perigo de que a criança faça essas coisas socialmente reprováveis 
fora da terapia, envolvendo-se em sérios problemas? Talvez to
da essa liberdade de expressão não seja útil para a criança, e muito 
menos para seus pais". É pouco provável que as "atuações" pe
rigosas tornem-se um problema nesse tipo de terapia, e há mui
tas explicações para isso. Em primeiro lugar, o terapeuta toma 
o cuidado de não elogiar nenhum tipo de comportamento, nem 
encorajar a criança a dizer ou fazer qualquer coisa em rarl icu 
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lar. Assim, a criança está mais apta a sentir-se responsável por 
suas expressões; ela não pode colocar essa responsabilidade no 
terapeuta. Em segundo lugar, a criança normalmente tem plena 
consciência de que as sessões terapêuticas são diferentes da vida 
diária. O caso de Fred, citado acima, é um exemplo disso. Em 
terceiro lugar, as proibições experimentadas pela criança em sua 
situação de vida não removeram a necessidade de um determina
do tipo de comportamento, por mais disruptivo que seja. Se o 
terapeuta fosse mais um agente da sociedade, a criança simples
mente se veria, uma vez mais, diante de seu velho problema. Ser 
aceita como pessoa apesar de suas evidentes deficiências parece 
ser uma parte importante da terapia. Portanto, é necessário que 
a criança traga à tona seus verdadeiros sentimentos, por mais anti
sociais que sejam, quando se sentir suficientemente segura para 
fazer isso. Ela não pode ter a certeza de que o terapeuta realmen
te a aceita até que o tenha testado pela demonstração dos aspec
tos rejeitados de sua personalidade. Uma quarta razão pela qual 
é pouco provável que a ludoterapia promova uma conduta so
cialmente inaceitável fora das sessões é o fato de que a aceitação 
do terapeuta parece reduzir a hostilidade e não aumentá-Ia. O 
acompanhamento cuidadoso do terapeuta enquanto a criança tra
balha com seus sentimentos parece afetar seus determinantes mais 
profundos. Por fim, a liberdade que a hora terapêutica oferece 
não é ilimitada. E este é o aspecto da ludoterapia de que tratare
mos agora. 

o PROBLEMA DOS LIMITES 

O terapeuta não estabelece limites à expressão verbal dos sen
timentos da criança. Não há permissão, porém, para que alguns 
sentimentos sejam expressos em ação. A raiva, por exemplo, não 
pode ser descarregada quebrando-se janelas ou causando qual
quer outra destruição à sala. Há certos canais de atividades dis
poníveis para esse fim. A criança pode bater no chão, agredir a 
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argila, gritar, atirar longe brinquedos inquebráveis, e outras coi
sas do gênero. Uma das coisas que uma criança aprende na tera
pia é que não é necessário negar seus sentimentos, porque há for
mas de descarga aceitáveis para eles. Nesse sentido, a terapia po
de ser uma experiência socializante. A diferença entre os limites 
na sala de terapia e fora dela é dupla. Em primeiro lugar, os li
mites na sala de terapia são em número muito menor. Segundo, 
aceita-se a necessidade da criança de romper esses limites, e ela 
não é rejeitada por ter essa necessidade. Para que haja alguma 
"transferência de comportamento" da hora terapêutica para as 
situações de vida subseqüentes, deve haver alguma semelhança 
entre elas. Os limites parecem servir a essa função. 

Entre os desejos para os quais não se permite a expressão 
em forma de ações diretas estão os impulsos destrutivos em rela
ção ao terapeuta. A criança pode dizer qualquer coisa que queira 
ao terapeuta e esses sentimentos são aceitos e refletidos de volta 
como qualquer outro. Ela não tem permissão, porém, para ata
car fisicamente o terapeuta. A razão mais óbvia para essa limita
ção é que ela evita certos problemas para terapeutas mais frágeis. 
Mas há razões igualmente importantes do ponto de vista da crian
ça. Em primeiro lugar, levemos em consideração que a aceitação 
da criança por parte do terapeuta é um instrumento pelo qual a 
criança pode vir a se auto-aceitar. Que terapeuta pode sentir acei
tação por uma criança que está em vias de achatar seu crânio com 
uma marreta? Em segundo lugar, o ato de ferir o terapeuta pode 
dar origem a um profundo sentimento de culpa e ansicdade na 
criança em relação à única pessoa que pode ajudá-Ia. O medo 
de uma represália, especialmente de perder aqucla rara permis
são de ser ela mesma, pode destruir a possibilidade da terapia. 
Um artigo de Bixler (29) enfatiza a utilidade de se limitar total
mente qualquer agressão física dirigida ao terapeuta. Isto pro
porciona uma maior segurança tanto ao terapeuta quanto à crian
ça. Se o limite fosse "Você pode me bater um pouco, mas não 
pode me machucar", isto poderia tornar-se um desafio irresistÍ
vel para a criança, no sentido de testar a proibição e ver o que 
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é considerado "machucar". A calma aceitação da criança por par
te do terapeuta certamente não seria facilitada diante da ameaça 
de lesões corporais. Por outro lado, a criança tem a permissão 
de matar o terapeuta na forma de algum símbolo que o represen
te. Se o terapeuta aceita o sentimento de raiva da criança, esse 
ato de destruição simbólica pode ser uma parte benéfica da tera
pia, sem precisar dar origem a profundos sentimentos de culpa. 
Eis aqui um exemplo num contato com um menino de dez anos, 
encaminhado por mau rendimento escolar e por mau comporta
mento na sala de aula. A entrevista foi reproduzida a partir das 
anotações da terapeuta. 

(A porta se abriu e Bob literalmente pulou para dentro da sala.) 
Bob (jazendo ruídos de metralhadora): Rrrratatataaaaa! Sou 

o Sr. Promotor Público! 	(Expressão feroz.) 
Terapeuta: Você é um cara durão? 
Bob: Pode apostar! Vou exterminar você! 
Terapeuta: Você é tão mau que vai até me matar. 
Bob: Vou! E você! E você! E você! E você! (Atira em vários 

personagens não-identificados com sua arma imaginária.) 
Terapeuta: Você está atirando em todo mundo. 
Bob: Ah, se estou! Rrrratatataaaaaa. Estão todos mortos 

agora! 
Terapeuta: Você pegou todos? 
Bob: Peguei. (Ele pega um pouco de argila na mesa, faz uma 

bola e ajoga no ar diversas vezes. Enquanto isso, fala com a tera
peuta.) Você sabia que eu sou um carcamano? 

Terapeuta: Um carcamano, Bob? (Sem compreender.) 
Bob: É, meu pai diz que eu sou um carcamano. Ele também 

é. Ele gosta de espaguete e come todo dia. Ah, eu também gosto! 
Terapeuta: Vocês dois gostam de espaguete e são carcamanos? 
Bob: É. Aposto que consigo jogar no teto. 
Terapeuta: Eu também aposto que você consegue, e seria di

vertido, mas nada de argila no teto, Bob. 
Bob: Por quê? 
Terapeuta: É muito difícil de limpar. 
Bob: (Joga a bola diversas vezes. Quando ela chega a uns qua

tro ou cinco centímetros do teto, olha para a terapeuta.) 
Terapeuta: Você quer ver o que eu estou achando? 
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Bob: Quero! (Ele joga a bola de argila outra vez, cada vez mais 
perto do teto.) Heh heh heh! 

Terapeuta: Bob, sei que você gostaria de jogar argila no teto, 
mas essa é uma das coisas que não podemos fazer aqui. Você pode 
jogar no alvo ou no chão, se quiser. 

Bob: (Ele não diz nada, mas vai até a mesa e começa a bater 
na bola de argila até achatá-la.) 

Terapeuta: (Senta-se diante dele, mas não diz nada.) 
Bob: Espere até ver o que estou fazendo. 
Terapeuta: Então é alguma coisa que vai me surpreender? 
Bob: Você vai ver num minuto. 
Terapeuta: Vou descobrir logo? 
Bob: (Ele faz uma figura de argila.) É um homem. 
Terapeuta: Um homem? 
Bob: (Ele põe uma saia nafigura, com grande satisfação. Olha 

travessamente para a terapeuta.) Adivinhe quem é agora. 
Terapeuta: Não sei, Bob. Quem é? 
Bob: Minha querida professora, como vai você? (Dá um soco 

na figura de argila.) 
Terapeuta: A professora recebeu um soco. 
Bob: Heh, heh. Não, foi você. 
Terapeuta: Ah, eu recebi aquele soco. 
Bob: (Ele atinge a figura de argila com outro golpe.) Tome! 
Terapeuta: Levei outro soco. 
Bob: Levou mesmo! E tome mais um! (Bate na figura de argi

la outra vez.) 
Terapeuta: Você me atingiu de novo. 
Bob: E ainda não acabei. Tome isso! E isso! E isso! (Bate ca

da vez com mais força, achatando a figura.) 
Terapeuta: Você está me dando uma surra e tanto. 
Bob: Ah, se estou! Tome mais uma! Vou esmagar você! (Ba

te.) Vou esmigalhar você! (Bate várias vezes.) 
Terapeuta: Você está furioso comigo e está me dando a maior 

surra. 
Bob: Lá vai sua cabeça! 
Terapeuta: Fiquei sem cabeça. 
Bob: Lá vão seus braços! 
Terapeuta: Não tenho mais braços, agora. 
Bob: Lá vão suas pernas! 
Terapeuta: Não ficaram nem as pernas. 
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Bob: E lá vai você! (Ele joga os restos da figura de argila na 
bacia.) 

Terapeuta: Eu sumi inteira agora? 
Bob: Você está morta. Eu matei você. 
Terapeuta: Estou morta. 
Bob: Você está totalmente acabada. 
Terapeuta: Estou bem morta? 
Bob: Mortíssima. (De repente, ele sorri.) Vamos jogar bola 

agora. 
Terapeuta: Agora você quer brincar comigo? Certo. (Passa

ram o resto da sessão num jogo tranqüilo com uma bola de argila.) 

Essa foi a primeira sessão em que Bob dirigiu abertamente 
sua agressão contra a terapeuta. A hostilidade provavelmente foi 
uma reação por ter sido contrariado em seu desejo de jogar argi
la do teto. Uma vez que Bob não expressou essa conexão, a tera
peuta também não fez nenhum comentário a respeito. Aparente
mente, não foi necessário falar sobre isso, pois após esse contato 
a atitude de Bob na terapia mudou. Ele mostrou um novo inte
resse em compatibilizar seus desejos com os da terapeuta. Por 
exemplo, um de seus passatempos favoritos continuou sendo jo
gar bola com a terapeuta, especialmente quando ele tentava man
ter três bolas de argila no ar. Sua inesgotável energia tendia a du
rar mais do que a da terapeuta. Em contatos anteriores, a tera
peuta havia declarado algumas vezes, após algum tempo, que es
tava cansada demais para prosseguir o jogo. Bob mostrara irri
tação e a perturbara durante todo o resto da sessão, "Puxa, você 
ainda não descansou?" Após essa sessão, porém, passou a per
guntar de tempos em tempos durante o jogo: "Tem certeza de 
que não está muito cansada? Eu estou jogando as bolas rápido 
demais para você? Se quiser descansar, tudo bem para mim". 
Também parou de trapacear no jogo de acertar no alvo, embora 
a terapeuta nunca tivesse mencionado isso. Assim, parece que o 
assassinato simbólico da terapeuta foi útil, em parte por causa 
da capacidade da vítima de aceitar seu destino e seu executor. 

Em toda terapia existem algumas restrições, sendo mais ób-
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vias as de tempo e espaço. Os limites têm valor positivo, porque 
conferem alguma estrutura à situação terapêutica e, assim, redu
zem seu potencial de induzir ansiedade. Se reforçados de forma 
coerente, e acompanhados da aceitação do desejo da criança de 
desrespeitá-los, os limites ajudam a aumentar a previsibilidade 
da situação, dando mais segurança a cliente e terapeuta. A crian
ça sabe que o terapeuta irá vê-la no horário de sempre, na mes
ma sala já conhecida. Está protegida contra os sentimentos de 
culpa que podem seguir-se a atos de destruição extrema. Contu
do, é importante que um limite não seja transformado no centro 
do problema. Por exemplo, uma criança normalmente não tem 
permissão para defecar na sala. Se isso acontecer, ela é advertida 
de que há um banheiro para uso dela e que ninguém tem permis
são para defecar na sala. O terapeuta diria que se a criança sen
tisse que precisava quebrar essa regra, ele teria que sair da sala 
pelo resto do dia, embora pudesse retornar para o contato seguin
te. A criança, assim, teria a chance de tomar sua própria decisão 
quanto a encerrar ou não o contato por meio de sua ação. Po
rém, se o problema da criança fosse uma falta de controle intes
tinal, o terapeuta não colocaria esse limite. Se o terapeuta não 
se sentisse em condições de aceitar sinceramente esse comporta
mento, talvez fosse melhor transferir o caso. Caso contrário, a 
aversão declarada ou a culpa mal disfarçada do terapeuta por re
jeitar a criança poderiam aumentar as dificuldades dela. 

Alguns limites dependem das circunstâncias físicas da sala 
de terapia. Se for uma classe escolar usada também para aulas, 
provavelmente haverá uma regra contra derramar tinta no chão. 
Se a sala de terapia não for usada para outras finalidades, há me
nos necessidade de proteger o chão. Porém, se uma criança per
guntar o motivo de algum limite em particular, parece mais acon
selhável ser honesto, se a regra for algo pessoal. Assim, "Você 
não pode brincar com meus óculos porque não quero correr o 
risco de que se quebrem" é preferível a "A escola (ou a clínica) 
disse que você não pode brincar com meus óculos". A criança 
costuma reconhecer tentativas de enganá-la e isso não será nem 
um pouco útil para a terapia. 
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ALGUMAS QUESTÕES ACERCA DOS LIMITES 

A maneira atual de se encarar o problema dos limites tera
pêuticos ilustra ainda mais a natureza evolutiva da abordagem 
centrada no cliente em relação à ludoterapia. Existe agora muito 
mais preocupação com a questão de determinar quais restrições 
de atividades são requeridas para permitir que o terapeuta conti
nue aceitando emocionalmente a criança. Na verdade, alguns te
rapeutas acreditam que essa é a única razão para se estabelecer 
limites. Não existe, contudo, uma opinião unânime quanto a es
se assunto. Os relatos desses terapeutas mais tolerantes sobre os 
resultados de seus experimentos de deixar a criança levar brin
quedos para casa, pintar a cara do terapeuta, urinar na sala e coi
sas do gênero, apontarão qual o melhor curso terapêutico. Uma 
outra alteração no nosso ponto de vista em relação aos limites 
refere-se à questão de permitir ou não que a criança traga outra 
pessoa a seus contatos terapêuticos. No início, achava-se que es
sa era apenas uma maneira que a criança encontrava de evitar 
a terapia e transformá-la numa situação comum de diversão. Por 
esse motivo, geralmente não era permitido. Experiências subse
qüentes com terapia de grupo levaram a uma reconsideração desse 
problema. Em ludoterapia de grupo, as dificuldades de ajusta
mento da criança freqüentemente surgem de forma acentuada, 
e bem no início do processo. Muitas crianças foram ajudadas pe
la terapia de grupo, embora a relação com o terapeuta tenda a 
ser menos íntima do que na terapia individual. Até o momento, 
não existe um critério claro para se decidir entre a terapia de gru
po e a terapia individual num determinado caso. Um procedimen
to que foi testado com aparente sucesso é aceitar uma criança para 
um contato semanal individual e deixar que ela participe de um 
grupo no segundo contato, se desejar. Se a terapia pode ser leva
da a efeito em situações de relação que incluem mais de duas pes
soas, como na terapia de grupo, então permitir que a criança tra
ga um amigo para a sessão individual talvez não atrapalhe neces
sariamente o processo. Na verdade, tal arranjo poderia ser con-
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siderado uma terapia de grupo na qual a criança seleciona o res
to do grupo. Pode ser que a criança esteja de fato tentando evi
tar a terapia quando pede para trazer outra pessoa. Porém, se 
o terapeuta sentir-se suficientemente seguro de sua própria habi
lidade de aceitar essa atitude, então a terapia ainda é possível. 
A base lógica aqui é a confiança na capacidade da criança de li
dar com suas dificuldades, incluindo a necessidade de trazer ou
tra pessoa para a hora terapêutica. Certamente, nem sempre é 
por mero acaso que a criança traz uma pessoa em vez de outra 
para a ludoterapia. Às vezes uma criança pode trazer, uma por 
uma, as pessoas que representam suas áreas de dificuldades, pa
ra depois dispensar a presença de cada uma delas conforme sua 
necessidade vai desaparecendo. Nem todos os terapeutas centra
dos no cliente estariam dispostos a admitir isso, mas alguns es
tão experimentando permitir que a criança tenha mais controle 
sobre a situação terapêutica. 

QUESTÕES ESPECIAIS EM LUDOTERAPIA 

Embora a terapia centrada no cliente seja basicamente se
melhante tanto para crianças quanto para adultos, há problemas 
que são mais comuns no trabalho com crianças. Alguns deles pre
cisam ser especificamente discutidos, num exame dos métodos da 
ludoterapia. 

Ao contrário dos adultos, a criança raramente encaminha 
a si própria para a terapia. Alguns estudos preliminares com crian
ças auto-encaminhadas foram conduzidos numa escola por Axli
ne, mas não se publicou nenhum relato específico dessa experiên
cia. Geralmente, a criança encontra-se na sala de terapia por ter 
desagradado ou preocupado algum adulto. Assim, ela raramen
te chega com o desejo consciente de auto-exploração que carac
teriza muitos clientes adultos que procuram ajuda. Em muitos 
casos, a criança aceita a situação da terapia e beneficia-se dela 
sem nenhuma indicação por parte do terapeuta de que ela está 
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com dificuldades. Nesses casos, não há o problema de estrutura
ção inicial; a terapia prossegue sem isso. Em outras ocasiões, a 
criança chega e exige saber "Por que estou aqui?" Geralmente, 
o terapeuta centrado no cliente tem pouca ou nenhuma informa
ção diagnóstica antes da primeira sessão terapêutica, mas ele sa
be que algum adulto ficou suficientemente preocupado para re
correr à ludoterapia. Assim, parece desonesto, e também inútil, 
alegar total ignorância quando a criança faz essa pergunta. Uma 
explicação franca parece ser recomendável, como um gesto de res
peito pelos sentimentos da criança, quando ela pede essa atitude. 
A explicação não precisa representar uma grande ameaça, se for 
adequadamente oferecida. Assim, "Sua mãe trouxe você por cau
sa de seus acessos de raiva" seria uma resposta das mais inade
quadas. Tenderia a levar a criança a achar que o terapeuta é o 
agente de sua mãe, que tentará moldá-la aos desejos maternos. 
A resistência seria uma conseqüência provável da determinação 
desenvolvida pela criança no sentido de proteger-se da intromis
são do terapeuta. Por outro lado, uma explicação mais satisfató
ria poderia ser' 'Sua mãe ficou preocupada porque as coisas pa
reciam não estar indo bem em casa. Ela achou que talvez ajudas
se se você pudesse ter alguém de fora da família para conversar 
sobre o que está sentindo". Com freqüência é necessário acres
centar que o adulto que encaminhou a criança nunca terá conhe
cimento do conteúdo da hora terapêutica. Fora disso, o terapeu
ta não diz mais nada, apenas espera pelo próximo movimento da 

criança. 
Quando um adulto deseja interromper a terapia, em geral 

pode simplesmente deixar de aparecer. A criança raramente tem 
essa opção. Quem deve ser responsável pela continuidade ou in
terrupção da psicoterapia de uma criança? Uma resposta estrita
mente centrada no cliente seria de que deve caber à criança deci
dir se quer ou não continuar vindo. Com muita freqüência, po
rém, a situação real não permite que ela tenha essa escolha. Um 
pai, ou uma escola, ou outra autoridade institucional insistem que 
a criança permaneça em terapia até que seu comportamento seja 
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mais satisfatório para eles, ou durante um período predetermi
nado de tempo. Assim, perguntar à criança se ela tem vontade 
de retornar seria uma gozação, a menos que a pessoa que a enca
minhou esteja mesmo querendo que a criança interrompa a tera
pia. Dentro desse quadro de compulsão, uma abordagem não
diretiva ainda é possível. Quando a criança pergunta, o terapeu
ta pode responder que ele, pessoalmente, não pode exigir que ela 
venha, e que ele não tem autoridade para isso. Numa situação 
escolar, o terapeuta que vem de fora apenas para a ludoterapia 
tende a enfrentar uma situação mais fácil do que um membro per
manente do quadro de funcionários da escola, porque ele pode 
assegurar sinceramente à criança que os eventos ocorridos na sa
la de terapia não farão parte dos registros escolares e nem serão 
relatados a pais ou professores. Há menos probabilidade de uma 
suspeita de traição cair sobre a cabeça de alguém que não é visto 
em relações amigáveis com os professores. Embora a criança possa 
ser compelida a comparecer à sessão terapêutica, ela não é obri
gada a usá-la de nenhuma maneira em particular. Assim que a 
porta da sala de terapia fecha-se atrás dela, a criança é o chefe, 
sujeita apenas aos limites amplos descritos acima. Se ela se recu
sar a ter qualquer participação, sua recusa é aceita. Como suas 
ações, seu silêncio é um segredo entre ela e o terapeuta. A ques
tão é por quanto tempo se deve persistir num caso aparentemen
te sem saída. O tempo do terapeuta pode ser requerido para ou
tros casos que estejam na lista de espera. Uma abordagem que 
parece plausível é dizer à criança que ela deve vir um certo núme
ro de vezes e que, depois disso, pode parar se desejar. Com base 
na limitada experiência em situações escolares, parece que pelo 
menos metade das crianças a quem se oferece essa opção decide 
continuar a terapia. Sem dúvida, a habilidade do terapeuta é uma 
variável muito importante nesse caso. É necessário, claro, que o 
terapeuta tenha o consentimento da instituição antes de fazer tal 
acordo com a criança. 

Quando um adulto chega ao consultório do psicólogo, ele 
encontra um espaço físico que lhe é adequado, tenha ele vinte ou 
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sessenta anos de idade. A sala de ludoterapia não tem essa carac
terística. Um jovem adolescente pode sentir-se muito humilhado 
ao ver-se compelido a ocupar uma sala onde tudo parece ser em 
miniatura. Talvez fosse melhor permitir a clientes na faixa de onze 
anos ou mais a escolha entre a sala de ludoterapia e o consultó
rio, depois de examinar os dois. Na ausência dessa possibilidade, 
o arranjo seguinte tem sido experimentado com razoável suces
so. Os materiais de brinquedo são colocados numa das extremi
dades de uma mesa grande, do tamanho utilizado por adultos. 
Na outra extremidade, encontram-se duas cadeiras de tamanho 
normal, de frente uma para a outra, com a mesa entre elas. As
sim, a criança tem a opção de uma relação de conversa à mesa, 
se desejar. Algumas crianças utilizam essa disposição da sala co
mo uma situação quase direta de entrevista; outras da mesma ida
de preferem brincar. Qualquer que seja a decisão, a escolha é feita 
pela própria criança. 

Pesquisa em ludoterapia 

Até aqui, descrevemos em linhas gerais os princípios e mé
todos da ludoterapia a partir de um ponto de vista centrado no 
cliente. O leitor que desejar um relato mais detalhado e com mais 
exemplos deve consultar o livro de Axline (14). Agora, parece
nos apropriado examinar as pesquisas existentes, para avaliar suas 
realizações e esclarecer o que precisa ser feito. 

Até o momento, foram feitas relativamente poucas pesqui
sas nessa área, em grande parte por causa da dificuldade de cole
tar os dados necessários. Gravações fonográficas, por si só, não 
podem fornecer um quadro adequado do processo da ludotera
pia, pois os sons, isoladamente, com freqüência têm pouco sig
nificado. É necessário ter descrições detalhadas das atividades du
rante as quais foram produzidos os sons gravados. As anotações 
do próprio terapeuta nunca podem ser completas, porque algu
mas crianças exigem a participação ativa do terapeuta na brinca-
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deira. Por exemplo, é impossível fazer anotações e pintar com 
o dedo ao mesmo tempo. O custo de contratar um observador 
para escrever descrições de comportamento e depois integrá-las 
à gravação sonora é proibitivo. E há outras dificuldades envolvi
das. Se for usado um microfone de mesa, batidas fortes na mesa 
onde foi instalado podem quebrá-lo. O uso de um microfone pen
durado acarreta a proibição de jogar objetos em suas proximida
des. Se o gravador estiver na sala de terapia, tem que ser protegi
do do manuseio da criança. Dessa forma, o terapeuta corre o ris
co de se transformar num policial. Mas se a criança não for mui
to agressivamente ativa, a gravação pode de fato auxiliar o pro
cesso terapêutico. Quando a criança tem permissão para escutar 
parte do material gravado, a primeira reação normalmente é cons
trangimento. Depois dessa fase, podem ocorrer insights surpreen
dentes, geralmente do tipo' 'Eu não tinha percebido que era tão 
mandão", ou "Então é assim que eu tenho agido!" Um estudo 
desse problema específico nunca foi conduzido, mas merece uma 
tentativa. 

Tentativas de analisar protocolos de ludoterapia 

O processo da ludoterapia propriamente dito, independen
temente de seus resultados, foi objeto de pesquisa, até o momen
to, de apenas dois estudos. Landisberg e Snyder (l08) estudaram 
os protocolos de quatro crianças entre as idades de cinco e seis 
anos, envolvendo o trabalho de três terapeutas. Três dos casos 
foram considerados bem-sucedidos com base em relatos de com
portamento fora das horas terapêuticas; um deles foi um fracas
so. Presumivelmente, esses casos não foram gravados. O objeti~ 
vo do estudo era analisar as respostas de cliente e terapeuta para 
determinar suas tendências ao longo do curso da terapia. O mé
todo de análise utilizado, e já mencionado no Capítulo 4, foi de
senvolvido por Snyder para casos com adultos. Em resumo, o pro
cedimento consistia em dividir os protocolos em unidades de idéias 
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que, depois, eram categorizadas. As intervenções do terapeuta 
eram classificadas quanto ao conteúdo. As declarações do clien
te eram classificadas quanto a conteúdo e sentimento. A recate
gorização de três entrevistas após um intervalo de três meses re
sultou numa repetição das classificações originais em 72 a 85 por 
cento das vezes. A confiabilidade entre avaliadores variou entre 
45 e 76 por cento - resultado consideravelmente mais baixo do 
que os reportados por Seeman (180), cujo trabalho já foi descri
to no Capítulo 4. A discrepância pode ser função do uso de um 
juiz relativamente inexperiente por Landisberg e Snyder. 

Descobriu-se que 75 por cento das respostas dos terapeutas 
enquadravam-se na categoria não-diretiva (aceitação simples, re
conhecimento dos sentimentos, reapresentação do conteúdo). Esse 
resultado corresponde aos 85 por cento e 63 por cento reporta
dos por Seeman e Snyder, respectivamente, em casos de adultos. 
As interpretações representaram 5 por cento de todas as inter
venções dos terapeutas. Isto pode ser comparado com os 8 por 
cento reportados por Snyder e o 1 por cento encontrado por See
mano É difícil saber se uma análise de casos mais recentes de lu
doterapia apresentaria uma correspondência maior com os resul
tados de Seeman. É bem possível que, num estudo baseado em 
apenas quatro casos, as discrepâncias observadas reflitam erros 
de amostragem. 

Com relação às categorias de clientes, a tendência mais mar
cante foi um aumento de atividade física durante os últimos três 
quintos do processo terapêutico. Além disso, durante esse perío
do, cerca de 70 por cento das respostas dos clientes eram expres
sões de sentimentos (verbalmente ou em ação). Essa porcentagem 
é significativamente maior do que os aproximadamente 50 por 
cento observados nos primeiros dois quintos. Uma análise Qui 
Quadrado indicou que o aumento do sentimento estava signifi
cativamente relacionado às ações, mais do que às expressões ver
bais - o que está de acordo com formulações comuns da funda
mentação lógica da ludoterapia. Ao contrário dos resultados re
portados em casos de adultos Landisberg e Snyder observaram um 
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aumento de sentimentos negativos durante a ludoterapia. Os sen
timentos positivos permaneceram representados em cerca de 30 
por cento das respostas do cliente ao longo da terapia, contra
riando os dados de Seeman para adultos. Embora os sentimen
tos negativos representassem cerca de 15 por cento das respostas 
da criança durante o primeiro quinto, no último quinto da tera
pia os sentimentos negativos e positivos tinham a mesma freqüên
cia. Esta última descoberta confirma a parte do relato de See
man em que nenhuma distinção era feita entre os tempos verbais 
das atitudes expressas. Além disso, em contraste com os resulta
dos de casos de adultos, as expressões de sentimentos das crian
ças tendiam a ser cada vez mais dirigidas a outras pessoas, à me
dida que a terapia progredia. Também nesse caso, não se pode 
saber se isso realmente constitui uma diferença entre a psicotera
pia de adultos e a de crianças. Como a pequena amostragem era 
também homogênea em relação à idade, não é possível sequer afir
mar que as tendências observadas provavelmente sejam verda
deiras no processo terapêutico de crianças em outras faixas de 
idade. Portanto, são necessárias mais investigações. Talvez fosse 
útil que as pesquisas futuras em ludoterapia não dependessem de
mais das categorias derivadas do estudo de casos de adultos. Ca
tegorias são maneiras de sumarizar informações. Para serem fiéis 
a seus dados básicos, devem, provavelmente, originar-se deles. 
Caso contrário, seu caráter forçado pode mascarar descobertas 
significativas. 

Um estudo de Finke (59) tentou superar as desvantagens re
presentadas pelas categorias derivadas de estudos com adultos. 
Foram utilizadas dezenove categorias de sentimentos expressos 
por crianças em terapia, vindas de um exame de protocolos de 
ludoterapia. A confiabilidade entre avaliadores para as categori
zações variou de 66 por cento a 77 por cento de concordância com 
o juiz original. 

O objetivo do estudo era determinar se existia alguma ten
dência nas freqüências diferenciais entre as categorias de senti
mentos durante o curso da terapia. Com esse propósito, foram 
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analisadas as anotações de terapeutas com relação a seis casos 
de crianças com idades entre cinco e onze anos - quatro meni
nos e duas meninas. O número de contatos por caso variava en
tre oito e catorze. Seis terapeutas diferentes estiveram envolvi
dos. O grupo incluía crianças atendidas na escola e num orfana
to. Essas variações foram introduzidas para assegurar que os re
sultados não pudessem ser atribuídos aos efeitos de nenhum te
rapeuta, sala de terapia ou tipo de problema em particular. O úni
co fator comum a todos os casos era a ludoterapia não-diretiva. 

Apenas cinco categorias apresentaram tendências significa
tivas. Uma tendência foi definida como um desvio das freqüên
cias teóricas numa direção constante durante pelo menos um ter
ço do número total de contatos. A categoria Histórias (histórias 
inventadas pela criança) apresentou um pico no quinto contato 
e depois descresceu. A categoria Tentativa de Estabelecer uma 
Relação com o Orientador apresentou um pico no terceiro con
tato. Depois, permaneceu baixa até a oitava sessão, quando tor
nou a subir de forma constante até o fim da terapia. O Teste dos 
Limites manteve um nível constante até o nono contato, entran
do então em declínio. As Declarações Agressivas atingiram um 
pico no quarto contato, uma queda brusca no quinto e um se
gundo pico, embora mais baixo, no sétimo contato. Depois dis
so, apresentaram um constante declínio. O Número Total de De
clarações atingiu um nível constante após o terceiro contato. Deve
se observar que esses resultados foram obtidos pela média dos 
dados de todos os seis casos. A inspeção dos gráficos dos casos 
individuais apresentou uma variação considerável, que pode lan
çar dúvidas sobre os resultados médios em alguns casos. 

Entre as categorias que não apresentaram tendências duran
te a terapia estavam: Declarações Positivas em Relação ao Self; 
Declarações Negativas em Relação ao Self; Declarações Positi
vas em Relação à Família, Lar, Situação etc; e Declarações Ne
gativas em Relação à Família, Lar, Situação etc. Esses resulta
dos são contrários aos obtidos com clientes adultos. Talvez a con
tradição se deva, em parte, a uma deficiência inerente a esse es
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tudo: o fato de ter-se limitado às verbalizações da criança. Com 
a descoberta de Landisberg e Snyder (108) de que o aumento na 
expressão de sentimentos estava mais significativamente relacio
nado às ações do que às respostas verbais, parece necessário que 
pesquisas futuras levem em conta esse fator. 

Estudos dos resultados da ludoterapia 

Outros estudos de ludoterapia preocuparam-se com seus re
sultados e não com o processo propriamente dito. Entre eles, 
encontra-se o estudo conduzido por Cruickshank e Cowen (47, 
46), que explora a ludoterapia de grupo com crianças fisicamen
te deficientes, numa escola pública diurna especial. Cinco crian
ças com idades entre sete e nove anos foram atendidas duas ve
zes por semana durante sete semanas. O grupo incluía dois casos 
cardíacos, um de hemofilia, um de pós-poliomielite e um de pós
encefalite. Antes e depois da série terapêutica, professores e pais 
escreveram relatórios contando os principais problemas e obser
vando as mudanças ocorridas. Por esse critério, três das cinco 
crianças apresentaram melhora. A ausência de um grupo de con
trole não nos permite dizer quantas delas poderiam ter melhora
do sem a terapia. Assim, não se pode tirar nenhuma conclusão
definitiva sem a realização de novas investigações. 

Axline (13) relatou os efeitos de métodos psicoterapêuticos 
não-diretivos em casos de atraso na leitura numa escola de pri
meiro grau. Foram selecionadas para o estudo trinta e sete crian
ças de segundo ano, diagnosticadas por meio de avaliações de pro
fessores e testes de leitura padronizados. A faixa de QI no 
Stanford-Binet era de 80 a 148. As crianças foram colocadas nu
ma classe especial, onde a professora tentou criar um ambiente 
terapêutico em que o ajustamento e o aprendizado pudessem ocor
rer juntos. Não se colocou nenhuma ênfase no aprendizado da 
leitura. As crianças eram estimuladas a expressar suas atitudes 
lia presença de uma professora compreensiva e permissiva. Não 
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se tratava propriamente de uma ludoterapia, mas de uma adap
tação dela para uso em sala de aula. Declarações espontâneas das 
crianças indicaram para a professora que muitas delas tinham sé
rios problemas pessoais. No fim do período letivo, as crianças 
foram testadas novamente com os Testes Gates de Leitura Pri
mária para Primeiro e Segundo Grau. Durante o período de três 
meses e meio, houve ganhos notáveis na idade de leitura, incluindo 
alguns de dezesseis e dezessete meses. Infelizmente, porém, Axli
ne não realizou nenhum teste estatístico. Assim, para o grupo co
mo um todo, não sabemos se os resultados diferiram significati
vamente das expectativas do acaso. Além disso, a ausência de um 
grupo de controle torna impossível avaliar os efeitos da repeti
ção dos testes sem a mediação da experiência terapêutica. 

Um outro estudo dos efeitos da ludoterapia não-diretiva em 
casos de atraso na leitura foi conduzido por Bills (24). Oito crian
ças, de uma classe de vinte e dois alunos de terceiro ano, foram 
selecionadas para terapia. Embora se tratasse de uma classe para 
crianças de "aprendizado mais lento", quatro delas tinham inte
ligência superior e quatro apresentavam inteligência média, se
gundo o Formulário L do Stanford-Binet. A faixa de QI variava 
de 99 a 159, com uma média de 123. As crianças foram escolhi
das com base nas discrepâncias entre os pontos que obtiveram 
para idade mental e a idade de leitura medida pelos Testes Gates 
de Leitura Primária de Significado de Parágrafos. Cinco das oi
to crianças passaram por seis contatos individuais e três de gru
po; duas tiveram seis sessões individuais e duas de grupo; uma 
teve quatro contatos individuais e um de grupo. Todas as sessões 
foram gravadas. 

O estudo cobriu três períodos de seis semanas cada. O pri
meiro foi um período de controle; as crianças foram testadas no 
início e na conclusão, mas não receberam terapia. O segundo pe
ríodo foi experimental, durante o qual a terapia foi aplicada; testes 
de leitura foram ministrados no encerramento desse período. O 
terceiro período foi de acompanhamento, sem sessões de terapia; 
as crianças foram testadas no final. Assim, em vez de comparar 
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UIJl grupo experimental com um grupo de controle, um único gru
po foi comparado com ele próprio durante três intervalos. Cada 
criança, portanto, serviu como seu próprio controle, num expe
rimento em pares perfeitamente equivalentes. A pressuposição é 
de que os períodos de controle e de terapia eram comparáveis em 
relação às experiências de leitura. Bills, portanto, fez com que 
três juízes com experiência de magistério visitassem a sala de au
la para determinar se as instruções de leitura permaneciam as mes
IlIas durante os três períodos do estudo. Eles concluíram que os 
trcs intervalos foram equivalentes em relação à prática de leitura. 

A comparação dos ganhos em leitura durante os períodos 
de controle e experimental por meio do teste "t" de significância 
revelou a superioridade do período experimental. Os resultados 
loram significativos no nível de 0,001. A comparação dos ganhos 
110 período de controle com os ganhos combinados dos períodos 
experimental e de acompanhamento também favoreceram estes 
I'dtimos. A diferença foi significativa no nível de 0,01. Assim, du
rante o período de terapia, o grupo experimental obteve um ga
Ilho de leitura notável, que se manteve ao longo do período pós
Il'I'apia. 

Bills quis saber também se a melhora na leitura devia-se a 
ullla melhora no ajustamento pessoal. Para responder a essa per
gunta, conduziu um estudo (25) de ludoterapia com alunos bem 
,Ijustados com atraso em leitura. O projeto de pesquisa foi seme
lhante ao que acabamos de descrever, exceto pelo fato de que os 
l'asos foram selecionados por bom ajustamento com base em testes 
projetivos e testes objetivos de personalidade. Nesse estudo, os 
ganhos não foram significativamente maiores durante o período 
de terapia. Portanto, parece que a ludoterapia pode melhorar a 
leitura quando o atraso acompanha um desajustamento emocio
naI. A terapia não é necessariamente o método de escolha para 
t ratar dificuldades de leitura per se. 

Fleming e Snyder (60) conduziram um estudo dos efeitos da 
ludoterapia de grupo não-diretiva sobre o desempenho em testes 
de personalidade. Para isso, utilizaram três medições antes e de
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pois da psicoterapia. A primeira delas, o Teste Rogers de Ajus
tamento da Personalidade, é um teste objetivo de lápis e papel. 
O segundo, um teste Adivinhe Quem É, convida as crianças a re
conhecerem as outras em itens descritivos do tipo "Quem conta 
vantagens e se vangloria por coisas que você sabe que não são 
bem verdade?". Isso permite uma avaliação das crianças por seus 
próprios colegas de grupo. O terceiro teste, o Teste Sociométrico 
de Fleming, pede que a criança dê os nomes de duas pessoas do 
grupo com quem gostaria e não gostaria de fazer coisas. As crian
ças submetidas à terapia eram quatro meninos e três meninas, com 
idades de oito anos e meio a onze anos e meio. Todas moravam 
num orfanato e foram selecionadas porque, das quarenta e seis 
crianças testadas, foram as que obtiveram o pior escore numa 
combinação das três medições. Dezesseis crianças deixaram a ins
tituição antes do final do estudo e, portanto, não repetiram os 
testes. As vinte e três crianças restantes não receberam terapia, 
mas foram testadas duas vezes, servindo assim de controle. O gru
po experimental de meninos não progrediu significativamente mais 
do que o grupo de controle. O resultado correspondeu à opinião 
do terapeuta de que a relação durante a terapia fora pouco satis
fatória. O grupo das meninas progrediu significativamente mais 
do que o grupo de controle em todos os três índices, o que tam
bém correspondeu às impressões do terapeuta quanto aos conta
tos terapêuticos. Mas os resultados não podem ser totalmente acei
tos pelo seu valor aparente. Em primeiro lugar, um projeto ex
perimental que utilize um grupo de controle requer que os gru
pos de controte e experimental sejam equiparados em relação à 
condição inicial, neste caso, grau de desajustamento. Isso pode 
ser obtido por pareamento equivalente, equivalência de grupos 
totais por desvios médio e padrão, ou atribuição aleatória de ca
sos para cada grupo. Nenhum desses métodos foi empregado por 
Fleming e Snyder. Usaram como controle as crianças que resta
ram depois que os mais desajustados foram selecionados para te
rapia. Portanto, os controles eram, por definição, menos desa
justados. Em segundo lugar, um procedimento bem estruturado 
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requer que os grupos de controle e experimental sejam tratados 
da forma mais semelhante possível, excetuando-se a variável ex
perimental - nesse caso, a ludoterapia. A clínica na qual essas 
crianças foram tratadas ficava a dezesseis quilômetros do orfa
nato onde viviam. Assim, duas vezes por semana, durante seis 
semanas, o grupo experimental fazia o longo passeio até a clíni
ca - uma oportunidade de sair do confinamento da instituição. 
O grupo de controle não teve essa experiência. Dessa forma, os 
escores melhores, quando observados, podiam relacionar-se à lu
doterapia ou aos passeios que ela ocasionava. Assim, parece não 
ser possível fazer uma interpretação definitiva dos resultados desse 
estudo. 

Pesquisas necessárias 

Fica claro nesse resumo das pesquisas existentes que ainda 
há muito para ser feito. Uma das necessidades mais urgentes é 
um estudo de acompanhamento de um número maior de casos, 
a intervalos regulares. Em vez de estudos repetidos de acompa
nhamento com um número relativamente pequeno de casos, po
deria ser mais proveitoso reestudar alguns casos após seis meses, 
outros após um ano, outros ainda após dois anos, e assim por 
diante. Dessa forma, uma amostragem maior de casos poderia 
ser controlada sem aumentar demais a carga de pesquisa. 

Uma segunda área que necessita de investigação é a avalia
ção de ajustamento pessoal antes e depois da terapia. A única 
pesquisa existente, a de Fleming e Snyder (60), refere-se a terapia 
de grupo. Um estudo preliminar dos efeitos sobre a personalida
de da ludoterapia individual por meio de testes projetivos e obje
tivos está sendo realizado na Universidade de Chicago, mas os 
resultados ainda não se encontram disponíveis. Como na terapia 
de adultos, o problema de controles experimentais é grande. Os 
métodos de equivalência são sabidamente falhos, por não cobri
rem variáveis motivacionais. O uso de um período de controle, 
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como fez Bills (24, 25), é um aperfeiçoamento nesse sentido. Con
tudo, sua pressuposição de períodos de controle e experimental 
como equivalentes exceto pela variável, ludoterapia, nem sem
pre pode ser sustentável. De longe, o método de controle experi
mental mais satisfatório é a atribuição aleatória de casos para os 
grupos experimental e de controle. Esse método requer um con
junto de casos selecionáveis duas vezes maior do que o número 
que será efetivamente atendido em terapia. Por esse motivo, nem 
sempre é prático. Estudos de resultados são prejudicados tam
bém pela validade discutível dos testes de personalidade para crian
ças. Uma abordagem do problema da avaliação que ainda não 
foi experimentada é a Escala Vineland de Maturidade Social (50), 
que poderia ser empregada numa entrevista com as mães antes 
e depois da terapia de seus filhos. Teria a vantagem de ser uma 
avaliação quantitativa feita por alguém familiarizado com o com
portamento da criança. 

A investigação do processo terapêutico propriamente dito 
também é necessário. Os altos custos podem limitar, no futuro, 
o número de casos completamente gravados e transcritos. Por esse 
motivo, é importante ser capaz de avaliar a adequação das ano
tações do terapeuta. Num pequeno número de casos, também fo
nograficamente gravados, o terapeuta e um observador poderiam 
tomar notas. Depois, os dois relatórios independentes poderiam 
ser comparados com a gravação. Dessa forma, seria possível co
nhecer os tipos de defeitos que tendem a ocorrer em anotações 
escritas, para verificar se vale a pena basear estudos de pesquisa 
nessas anotações. 

Até o momento, não se fez qualquer tentativa-de testar hi
póteses específicas num estudo que incluísse ações numa sala de 
ludoterapia. Por exemplo, à medida que a terapia progride, exis
te alguma tendência de movimento de ações "acidentais" para 
ações "propositais"? Ou seja, uma criança que inicia a terapia 
com "Papai caiu" passa cada vez mais a afirmar "Eu derrubei 
o papai"? Nesse sentido, seria recomendável primeiro separar os 
casos relativamente bem-sucedidos dos casos relativamente mal-
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sucedidos. Isto permitiria encontrar uma resposta para a ques
tão da natureza das mudanças que ocorrem. 

Um outro acréscimo útil a nossos conhecimentos seria um 
estudo comparativo entre terapia individual e de grupo. Três con
dições poderiam ser contrastadas: terapia individual, terapia de 
grupo e uma combinação das duas. Os dados poderiam ser usa
dos para suprir informações relativas tanto ao processo quanto 
aos resultados da terapia. Provavelmente, uma investigação des
se tipo exigiria um projeto cooperativo de grupo. 

O protocolo da terapia também poderia ser usado como um 
critério de validação para testes de personalidade. Os protocolos 
centrados no cliente têm a vantagem particular de estarem me
nos sujeitos aos vieses do entrevistador do que os de outras abor
dagens. Um passo inicial nessa direção foi dado por Bills e ou
tros (26). As possíveis aplicações da técnica "Q" à ludoterapia 
(201,202) precisam ser exploradas. Uma outra abordagem ainda 
não experimentada é o método de observação comportamental 
de amostragem de tempo, aplicado à sessão terapêutica. Fica evi
dente, portanto, que há muitas possibilidades abertas para pes
quisadores futuros no campo da ludoterapia centrada no cliente. 

SUMÁRIO 

Resumindo este capítulo, pode-se dizer que uma abordagem 
terapêutica baseada principalmente na capacidade do cliente pa
ra um uso construtivo de si mesmo parece ser aplicável a crian
ças. O desafio dessa abordagem é particularmente sentido nessa 
área, pois as crianças são geralmente consideradas como estando 
mais à mercê do ambiente do que os adultos. Apesar disso, pare
ce que as crianças têm muito mais capacidade para lidar consigo 
mesmas e com suas relações interpessoais do que lhes costuma 
ser creditado. Uma relação em que a criança se sinta sinceramen
te aceita e respeitada, apesar de seus defeitos, parece ajudar essa 
capacidade latente a tornar-se manifesta. 
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Nesse método de ludoterapia, oferece-se à criança a oportu
nidade de usar um determinado período de tempo da maneira co
mo quiser, sujeita a poucas limitações amplas. A criança recebe 
o material de brinquedo, que funciona como um meio para a ex
pressão de suas necessidades, mas pode recusar-se a usá-lo, se de
sejar. A crença do terapeuta é de que a decisão da criança de fa
zer ou não determinada coisa é mais benéfica do que a realização 
efetiva dessa atividade. As oportunidades da criança de autodi
recionamento responsável são maximizadas, com base na teoria 
de que a sessão terapêutica é um bom lugar para começar a pra
ticá-lo. 

Como na terapia de adultos, uma hipótese básica é de que 
uma relação de aceitação, ao contrário de avaliações positivas ou 
negativas, reduz a necessidade de atitudes defensivas e, assim, per
mite que a criança ouse explorar novas maneiras de sentir e de 
se comportar. Por causa dessa hipótese, o terapeuta não tenta 
interferir no ritmo ou no rumo da terapia; em vez de guiar a crian
ça, ele a segue. O objetivo do terapeuta é ver as coisas através 
dos olhos da criança, para esclarecer verbalmente os sentimentos 
que ela expressa. E quando a criança se recusa a permitir acesso 
a seus sentimentos particulares, o terapeuta aceita a recusa e não 
tenta intrometer-se. Não há tentativa de modificar a criança, mas 
apenas de criar condições para que ela mesma se modifique, quan
do e se desejar. Dessas e de outras maneiras, o terapeuta tenta 
comunicar seu respeito pela criança da forma como ela é no mo
mento. A percepção que a criança tem dessa atitude do terapeu
ta parece ajudá-la a usar a relação com menos ansiedade. Parece 
ajudá-la a trazer à tona aspectos rejeitados e aspectos aceitos de 
sua personalidade, formando alguma espécie de integração entre 
eles. 

Entre os resultados da terapia bem-sucedida observaram-se 
mudanças nas relações com o grupo e com os pais, melhora do 
desempenho escolar, alteração em diagnóstico anterior de defi
ciência mental, redução da incapacidade de leitura, desapareci
mento de tiques e cessação de comportamentos socialmente ina
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ccitáveis, como furtos por exemplo. As áreas de aplicação da lu
doterapia centrada no cliente têm sido amplas. A possibilidade 
de ser estendida até psicoses infantis é uma questão de investiga
ções futuras. Até o momento, os estudos de pesquisas foram es
cassos e inadequados, mas o desafio desse campo é claro. À me
dida que as experiências clínicas e os estudos de pesquisa em lu
doterapia aumentarem em número, abrangência e qualidade, tal
vez o desconcertante problema do que constitui mudança psico
terapêutica possa chegar mais perto de uma solução. 

LEITURAS SUGERIDAS 

Uma perspectiva histórica da ludoterapia centrada no clien
te pode ser obtida nos livros de Taft (209), Allen (5) e Axline (14), 
especialmente se lidos nessa ordem. 

Aplicações especiais da ludoterapia não-diretiva foram des
critas em vários artigos. Entre eles, encontram-se os artigos de 
Axline sobre conflitos raciais (15), deficiência mental (12) e atra
so na leitura, (13). Os estudos de Bills sobre atraso na leitura (24, 
25) são especialmente recomendados para leitores interessados em 
pesquisa, pois são as investigações mais cuidadosamente proje
tadas até o momento. Um trabalho com crianças com deficiên
cias físicas foi descrito por Cruickshank e Cowen (47, 46). Pro
blemas especiais que surgiram num caso transferido de um tera
peuta para outro são reportados por Bixler (30). Num outro arti
go, Bixler (29) discute maneiras de lidar com a agressão dirigida 
ao terapeuta. 

Para uma apresentação de uma abordagem semelhante apli
cada num ambiente pré-escolar, ver o trabalho de Baruch (19). 
Sua aplicação a pacientes com alergia, sete dos quais eram crian
ças, é relatada nuni artigo posterior (133). 
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CAPíTULO 7 


PSICOTERAPIA CENTRADA NO GRUPO 


por Nicholas Hobbs, Ph.D. 


Em alguns aspectos significativos, a terapia de grupo é como a 
terapia individual, e também é nitidamente diferente. As simila
ridades originam-se de um propósito comum e de uma concep
ção compartilhada da natureza da personalidade humana e de co
mo ela se altera. As diferenças surgem do importante fato de que, I
na terapia individual, apenas duas pessoas estão imediatamente 
envolvidas, enquanto que, na terapia de grupo, cinco, seis ou se
te pessoas interagem no processo terapêutico. Essa multiplicação 
do número de participantes significa mais do que a extensão da 
terapia individual para várias pessoas ao mesmo tempo; propor
ciona uma experiência qualitativamente diferente, com potencia
lidades terapêuticas únicas. 

Embora o parentesco essencial entre a terapia centrada no 
cliente e a terapia centrada no grupo deva ficar evidente na dis
cussão que se segue, faremos um esforço para comunicar a natu
reza peculiar da terapia de grupo, não apenas em linhas gerais, 
mas com detalhes que levarão o leitor a um entendimento íntimo 
do processo, e com citações de sessões terapêuticas e de diários 
sobre terapias que permitirão a ele sentir o gosto da experiência. 
Na tradição firmada no desenvolvimento da terapia centrada no 
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cliente, serão mencionadas descobertas de pesquisa para funda
mentar as generalizações. Não discutiremos aqui o aspecto eco
nômico da terapia de grupo, embora se trate de uma considera
ção importante quando a necessidade de ajuda psicológica é ur
gente e as listas de espera são muito longas. A hipótese de que, 
para algumas pessoas, a terapia de grupo seja de fato mais eficaz 
do que a terapia individual será mencionada aqui apenas de pas
sagem, já que faltam evidências de pesquisa a esse respeito - em
bora no campo negligenciado da terapia para a pessoa normal 
com conflitos situacionais debilitantes a terapia de grupo pareça 
oferecer vantagens em relação à terapia individual. Algumas ques
tões terão que ser abordadas de forma mais tentativa. As ques
tões que já foram submetidas a observações e pesquisas suficien
tes podem ser tratadas com alguma segurança. Há poucas dúvi
das de que os pontos de vista apresentados aqui sofrerão modifi
cações a partir de novas investigações. Há muitas falhas de co
nhecimento e muitas perguntas não respondidas. Mas mesmo neste 
estágio de desenvolvimento da terapia centrada no grupo, aque
les que exploraram suas possibilidades e pesaram seus resultados 
tiveram uma sensação de substância e um desejo de conhecer me
lhor o processo. 

Trabalhou-se com grupos de composições e propósitos di
versos. A maior parte de nossa experiência foi com uma popula
ção selecionada - estudantes universitários que se percebiam per
turbados e incapazes de obter da vida as satisfações que deseja
vam. Algumas dessas pessoas sofriam de uma incapacidade tem
porária de lidar com a situação (como a mulher cujo marido ha
via sido morto na guerra e que não fora capaz de reconstruir sua 
vida após a morte dele); outros eram mais seriamente incapacita
dos (como o homem que não conseguia levar adiante seus planos 
de ser professor por causa da forte ansiedade que sentia no con
tato com as pessoas). Todos compartilhavam uma característica 
favorável: sentiam agudamente a discrepância entre eles próprios 
e suas aspirações pessoais, e buscaram ajuda ativamente. Além 
de uma considerável carga de trabalho com esses indivíduos nor-
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mais mas perturbados, formaram-se grupos constituídos de pes
soas com algum tipo específico de problema ou finalidade: vete
ranos de guerra com um diagnóstico psiquiátrico de "reação de 
ansiedade"; estudantes universitários que desejavam mudar seus 
sentimentos de preconceito racial ou religioso; mães cujos filhos 
estavam passando por ludoterapia; crianças infelizes que eram 
trazidas para a terapia por seus pais e crianças que não conse
guiam aprender a ler; meninos de uma gangue do Harlem, que 
vieram para a terapia a convite de um trabalhador que fizera ami
zade com eles; veteranos com esclerose múltipla que buscavam 
maneiras mais confortáveis de conviver com suas alterações or
gânicas; indivíduos seriamente perturbados com dores de cabeça 
crônicas e outros sintomas neuróticos constantes; e pacientes clí
nicos com um diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia. Na maior 
parte das veLes, porém, nossos esforços foram no sentido de aju
dar o homem "médio", de que certamente há mais do que um 
número "médio". Um objetivo importante foi descobrir manei
ras mais eficientes de trabalhar com o grande número de pessoas 
essencialmente normais que perderam o gosto pela vida, que re
moem silenciosamente seus problemas, que pagam um alto pre
ço em energia extra por suas realizações e que têm um imenso 
potencial para responder à assistência. A preocupação com esse 
grande grupo de pessoas marca o relato que se segue. 

LJ m exemplo de terapia centrada no grupo 

Será útil examinarmos primeiro o que acontece quando pes
soas reúnem-se num grupo para trabalharem seus problemas pes
soais. Esta é uma transcrição literal de parte de uma primeira ses
siio de terapia centrada no grupo com seis estudantes universitá
rias, todas preparando-se para empregos em escolas ou faculda
des l . Os nomes foram alterados e todas as informações que pu-

I. Publicada pela primeira vez no Journal of the National Association of 
/)/'/111.\ ()/' Women, vol. XII, março, 1949, pp. 114-121, e reproduzido aqui sob 
1ll'l'llIiss~lo. 
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dessem identificá-las foram removidas. Jane Harrison, 23 anos, 
é professora de uma escola maternal. Kay Madison, 35 anos, é 
orientadora pedagógica num colégio do Sul. Anne Jensen, 21 
anos, o membro mais jovem do grupo, não fala durante esta ses
são. Mary Conway, 33 anos, teve vários anos de experiência le
cionando inglês. Laura Preston, 27 anos, é professora e trabalha 
meio-período como psicóloga numa escola. Betty Arnold, 28 anos, 
lecionou em escolas secundárias e, no momento, faz mestrado em 
orientação pedagógica. 

Jane: Uma coisa de que eu poderia falar é sobre meu senti
mento pessoal de querer trabalhar com o problema do conceito de 
dependência e independência no casamento. Estou casada há cerca 
de um ano, e meu marido - ele é estudante de Direito - é uma 
pessoa basicamente não-emocional, e eu diria que há muita falta 
de entendimento entre nós. O conflito tem a ver principalmente com 
meu desejo de ser e não ser independente na relação conjugal e com 
o fato de o casamento não ser uma relação meio-a-meio. 

Líder: Ele não é totalmente satisfatório para você agora. 
Jane: Não, não é uma relação satisfatória, mas eu realmente 

acho que há uma boa possibilidade de ser uma relação satisfatória. 
Betty: (Pausa.) Acho que meu principal problema é não ter 

confiança suficiente em mim mesma para ser mais afirmativa quan
do estou com outras pessoas. Eu me sinto confiante na minha ca
pacidade de fazer coisas, mas quando estou num grupo social ou 
numa sala de aula, eu meio que me retraio e deixo que só as outras 
pessoas falem e pensem. Acho que boa parte disso talvez seja re
sultado de que, em nossa família, meu pai é uma pessoa muito do
minadora, e é a pessoa mais importante na família, de forma que 
todos os outros se sujeitam aos desejos dele. Agora, eu imagino 
que esse sentimento é transportado para outros relacionamentos 
também, uma sensação de não ser. .. de não ter muito valor pes
soal. 

Líder: Você se sente bastante confiante em sua capacidade, par
ticularmente ou como indivíduo, mas tende a se desvalorizar quan
do trabalha com outras pessoas. 

Betty: Isso. Tenho uma tendência a evitar as coisas, ou a me 
retrair. .. em vez de encará-las. 

Líder: Sei. 
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Jane: Isso acontece tanto em grupos pequenos quanto em gru
pos grandes ... entre ... ahn, na família mais chegada e nos relacio
namentos sociais? 

Betty: Com um pequeno grupo de bons amigos que eu já co
nheça há algum tempo, não tenho esse sentimento, mas numa sala 
de aula ou com meu grupo familiar, quando estamos entre paren
tes, ou numa reunião de amigos da família, eu me mantenho no 
segundo plano. 

Líder: Você precisa sentir um apoio muito sólido de um pe
queno grupo de pessoas antes de sentir-se livre para você mesma. 
(Pausa quando chega um outro membro do grupo.) Srta. Preston, 
aqui chamamos todo mundo pelo primeiro nome. Qual é o seu pri
meiro nome? 

Laura: Laura. 
Líder: Laura, certo. 
Kay: Acho que o ponto que preciso trabalhar é a aceitação de 

minha situação pessoal. Já a aceitei mentalmente e vejo que tenho 
diversas escolhas quanto ao que fazer, mas quero aceitá-la emocio
nalmente também. Isso provavelmente se deve ao fato de que eu ... 
meu marido morreu cerca de dois anos atrás de um modo muito 
trágico. O avião em que ele estava caiu no Pacífico. Ninguém se 
salvou. Foi depois que a guerra acabou e ele estava prestes a voltar 
para casa. E embora eu consiga ver como tudo aconteceu, ainda 
não aceito o fatQ, e só quero a aceitação emocional de minha vida 
daqui para frente. 

Líder: Você conseguiu chegar a uma espécie de entendimento 
intelectual ou racional da situação e do que deve fazer, mas ainda 
não foi capaz de lidar com seus sentimentos a ponto de, digamos, 
controlá-los. 

Kay: Se estou andando pela rua e olho para uma vitrine e vejo 
uma peça de roupa de que ele talvez tivesse gostando, isso me aba
la completamente e eu ... 

Líder: Sente todas as emoções voltando. 
Kay: Sim. Talvez o cheiro do fumo que ele usava, algo assim; 

e já faz dois anos, eu devia começar a controlar essas emoções. 
Mary: Eu também tenho dificuldade de controlar minhas emo

ções ... sentimentos. 
Líder: Parece que há um ponto de semelhança aqui. (Longa 

pausa.) 
Jane (para Kay): Você teve um relacionamento feliz com ele? 
Kay: Sim, eu tinha um relacionamento perfeito com ele, do 
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tipo em que cada um fazia a sua parte e a gente acabava sempre 
se completando. E uma das coisas que ajudou a ser assim é que 
dependíamos um do outro, porque vivemos por muito tempo no 
exterior. Não tínhamos nenhum apoio de fora e dependíamos in
teiramente um do outro. 

Líder: Vocês tinham um relacionamento muito bom. Ele qua
se era toda a sua vida. 

Kay: Eu o conhecia desde pequena, e não ... não nos casamos 
quando éramos muito jovens por culpa minha; e durante todo o 
tempo ele gostou muito de mim, e quando cresci passei a dar cada 
vez mais valor ao que ele sentia por mim. Acho que nem era tanto 
o fato de eu o amar quanto de me sentir tão segura no amor dele 
por mim. Essa era a coisa mais fascinante nisso tudo. E eu real
mente o amei e aprendi a gostar cada vez mais dele. 

Jane: Você havia sentido antes alguma insegurança quanto ao 
amor das pessoas por você? 

Kay: Sim, nunca me senti muito segura com ninguém, meus 
pais eram divorciados, nunca tive ninguém que fosse todo meu. 

Líder: E você achou isso nele, não foi? 
Kay: Sim. E não só ... eu reconheci isso e trabalhei nisso. Por 

exemplo, eu tentava me tornar essencial para ele de todas as for
mas que podia, entende? (Pausa.) 

Jane: Bem, acho que, essencialmente, o que você teve é o que 
eu quero. 

Laura: Bem, na verdade, eu estava sentada aqui ... ahn, de 
certa forma invejando Kay pela felicidade que vocês tiveram. Às 
vezes, quando temos algo assim, não reconhecemos a importância. 

Líder: O amor verdadeiramente profundo de alguém? 
Laura: Sim. E como ela teve sorte de reconhecer essas coisas 

que havia negado por tanto tempo. Ela pôde de fato viver com ele 
por algum tempo. 

Kay: Eu tento dizer isso a mim mesma. E eu sabia disso. Quan
do olho para as pessoas em volta, sinto que tive sorte por ter tido 
isso tudo (pausa) e percebo isso, mas mesmo assim não consigo aceiI 
tar. 

Líder: É algo mais forte do que você. 
Laura: Bem, o que me impressionou foi que ... você não soube 

I" 	 por muito tempo, que é bem parecido com o começo dos meus pro
blemas, porque eu também não sabia. E continuei sem saber e nunca 
cheguei a ter uma chance. E agora estou diante do problema de mi

I nha mãe ficar se acusando. Isto é o pior de tudo. 

I,', 
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Líder: Faz você se sentir muito mal. 
Laura: Bem, eu quero me desculpar com ela da maneira que 

puder e assegurar que não é culpa dela. Porque o fato de ser ou 
não culpa dela não vem ao caso. Mas eu não posso continuar sen
tindo que aquela era a única coisa para mim na vida. Existem mui
to mais coisas na vida. E com todas as pressões à nossa volta, a 
gente começa a tomar o caminho mais fácil a dizer, bem, talvez 
tenha sido culpa dela, e talvez esta seja uma situação digna de pe
na, e talvez isso, e talvez aquilo. 

Líder: Faz você sentir que teria que lutar contra ela. 
Laura: Sim, e isso não me deixa espaço para eu procurar um 

bom ajustamento em torno de mim. Não está certo. Na escola, no 
trabalho, com amigos, em qualquer lugar ... a gente fica sentindo 
constantemente a pressão dessa situação horrível em que estamos. 
E isso não é bom. 

Líder: Isso fica com você durante boa parte do tempo. 
Laura: Certo, principalmente porque é fácil adotar a atitude 

de alguma outra pessoa sem pensar por si mesmo. E tenho certeza 
de que, se minha mãe percebesse como é destrutivo isso que ela es
tá fazendo, tentaria mudar de todas as maneiras. Mas se eu disses
se a ela, ela sofreria ainda mais, e então não posso dizer. 

Kay: Sim, entendo o que quer dizer. Foi em parte por essa ra
zão que vim aqui, para sair dessa situação. Porque, quando entro 
numa sala, todos param de falar e eu sinto a pena que eles têm de 
mim, e a gente não quer isso. Logo se começa a sentir pena de si 
mesma. Porque, se eu tivesse ... eu não tenho nenhuma preocupa
ção. Não há nada com que eu precise me afligir. 

Betty: A gente percebe também que é muito difícil fugir das 
coisas que as pessoas pensam de nós. Se elas sempre pensaram na 
gente como alguém muito sensato ou prático, a coisa fica de um 
jeito que já não se pode fazer nada que não seja sensato ou práti
.:o, porque as outras pessoas vão franzir a testa ou ficar horroriza
das porque você fez alguma coisa que elas não esperavam. 

Líder: Então, você tende a moldar seu comportamento de acor
do com as expectativas de outras pessoas. 

Betty: Muitas vezes, quando quero fazer alguma coisa, eu pen
SO, bem, o que meus pais vão pensar disso, e se achar que eles não 
vão aprovar, eu provavelmente não faço. 

Mary: Essa questão de as pessoas sentirem pena de você ... aca
ba afetando a gente mesmo quando a situação, na verdade, talvez 
nem seja tão ruim. 
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Lider: Você acaba acreditando nisso. 
Mary: Sem dúvida, e a gente logo começa a usar isso. 
Lider: Sim. 
Jane: Sentir pena de si mesma começa a ser uma saída muito 

fácil para a situação. Sei que fiz isso muitas vezes. E passei muito 
tempo sozinha, e eu começo a pensar, isto não é o que se pode cha
mar de lar, e sinto muita pena de mim mesma. E percebo que é 
uma saída muito fácil para não ter que encarar a mim mesma. 

Kay: Por que você tem que lecionar? 
Jane: Ele ainda tem que fazer três anos de faculdade e, se qui

ser exercer a profissão de advogado, precisa ter alguns anos de tra
balhos de rotina. Então, na condição em que ele está, não poderá 
ganhar nada por uns cinco anos. 

Kay: E agora você pretende trabalhar neste próximo outono, 
começar a trabalhar? 

Jane: Sim, pretendo dar um apoio financeiro a ele, para que 
ele possa ir em frente. E sinto muito forte que não devo pedir di
nheiro para a família, porque minha relação com meus pais não 
é muito boa. E minha relação com meus sogros ... acho que se acei
tar dinheiro deles, e eles têm condições de dar esse dinheiro, acho 
que teria que me submeter à minha sogra pelo resto da vida. E isso 
seria muito difícil para mim, porque ela é do tipo que vai querer 
lhe ensinar como assoar o nariz, se você lhe der essa chance. (Risa
da). 

Key: Mas, na verdade, as sogras são simplesmente humanas. 
Jane: Sim, é verdade, elas são bem humanas. E se a gente sen

tar e pensar nisso, vai ver que elas são mães, e passaram toda a 
vida criando esses meninos, e então nós chegamos e os tiramos de 
casa. E os interesses deles mudam. E isso é difícil para elas; deve 
ser uma adaptação muito difícil. Imagino que, quando chegar a hora 
de eu ser sogra, não serei muito melhor do que ela. 

Kay: Por que você sente, isto é, você deve sentir que ele a ama, 
ou que realmente a amava. 

Jane: Bem, ele não é muito emocional, e eu sou uma pessoa 
muito emocional. Sinto que ele é muito reservado. Demorou mui
to tempo até que ele demonstrasse abertamente algum afeto por 
mim na relação do dia-a-dia. A gente começa a sentir que, colo
cando de uma maneira bem dura, que a gente casou por razões fi
nanceiras e outras razões. É isso que fico imaginando, principal
mente quando estou precisando de muito apoio emocional e descu
bro que não o tenho, por causa das circunstâncias. 
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Lider: Realmente é muito perturbador ter esses sentimentos. 
Jane: Sem dúvida, e sinto também muita culpa por causa dis


so, porque sempre fui criada com a idéia de que não se deve jamais 

pensar essas coisas do marido. 


Lider: Então, você tende a se culpar quando tem pensamentos 

desse tipo. 


Jane: Sim, e assumo a atitude de que tudo o que está errado 

em nosso casamento é por culpa minha. Tenho a tendência de as

sumir essa atitude, de forma que ele tem o sentimento de que, bem, 

de que ele é simplesmente ... ele é perfeito. 


Kay: Você discutiu isso com ele? Ele percebe como você se sente 

insegura? 


Jane: Sim, agora está começando a perceber. E, como eu dis

se, só recentemente ele começou ... eu diria que, essencialmente, há 

uma grande possibilidade de desenvolvermos uma relação que seja 

satisfatória para ambos. 


Lk1.er: Há muitos fatores positivos. 
Jane: Sim, é verdade; ele percebe as coisas. O custo emocional 

disso para mim é enorme, mas ele acaba se dando conta. Muitas 
cenas têm que ocorrer antes que ele perceba algumas coisas. E, en
tão, 	ele toma consciência. 

Key: Isso acontece porque, ahn, você expressa esses seus sen
timentos? Ou você espera que ele tente adivinhar? 

Jane: Não, eu não expresso muito. 
Kay: Bem, então você percebe que ele, na verdade, não sabe. 
Jane: Ele não sabe, é verdade. 
Lider: Você acha muito difícil expressar seus sentimentos pa

ra ele. 
Jane: Sim, porque eu ... se eu perder o autocontrole e fizer is

so, vou ficar numa posição não tão alta quanto a que gostaria de 
estar. Acho que não sou tão madura quanto gostaria de ser. (84. 
pp. 118-121) 

Terapia individual e de grupo - semelhanças e diferenças 

EXISTEM SEMELHANÇAS 

A partir do trecho acima, que nos proporciona material con-
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creto para a análise, podemos ampliar nosso entendimento do sutil 
e complexo processo da terapia de grupo por meio de compara
ções com o processo mais conhecido da terapia individual cen
trada no cliente. A mais impalpável de todas as qualidades evi
dentes na sessão reproduzida deve, talvez, ser considerada em pri
meiro lugar, por ser fundamental: o tipo de clima, ou atmosfera, 
ou sentimento que foi gradualmente criado - que precisa na ver
dade ser criado quando se espera obter ganhos com a terapia de 
grupo. Como na terapia individual centrada no cliente, os mem
bros de um grupo devem sentir confiança em relação à situação 
terapêutica. Quando chegam à terapia, trazem uma carga de an
siedade resultante de seus malsucedidos esforços de se relacio
narem bem com outras pessoas, e essa ansiedade costuma ser agra
vada pela natureza indeterminada da experiência iminente da te
rapia. Acredita-se que, para se beneficiar com a terapia, cada 
membro do grupo deve encontrar no terapeuta e nos outros mem
bros um sentimento sincero de aceitação. Deve encontrar na si
tuação de grupo uma necessidade cada vez menor de se defender 
contra a ansiedade que o torna tão incapaz de conviver com os 
outros e tão infeliz na convivência consigo mesmo. Como na te
rapia individual, deve sentir-se cada vez mais livre para exami
nar a si próprio, seguro de que compreenderão sua vida, da for
ma como ele a vê, e de que será respeitado como pessoa a cada 
passo do caminho. Também é desejável, e provavelmente neces
sário, que o indivíduo, dentro do grupo, encontre uma confian
ça tácita em sua capacidade de se responsabilizar por sua própria 
vida e uma disposição de deixá-lo fazer escolhas em qualquer di
reção que desejar, com base na confiança mais ampla de que ele 
tomará decisões essenciais para a plena realização de si mesmo. 

Mesmo na primeira sessão reproduzida acima, encontramos 
membros bastante abertos uns com os outros, sentindo de algu

I: 
1,,1 ma forma o apoio que já se fazia presente e que crescia confor

I me os contatos prosseguissem. Key conseguiu falar sobre uma dor 
que vinha guardando dentro de si mesma por dois anos. Jane 

I revelou-se às outras mulheres presentes, um risco que não ousara 
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correr antes, de acordo com seus registros diários das sessões. 

Mary, Laura e Betty começaram a descrever com alguma hesita

ção uma das fontes de sua infelicidade. Apenas Anne ficou des

confiada e insegura, permanecendo calada nessa sessão e em vá

rias outras até sentir-se confiante no apoio do grupo, quando pas

sou então a descrever seus medos e os sonhos torturantes que ti

nha - no fim, talvez, ganhou mais do que qualquer outro mem

bro do grupo. 

O leitor certamente perguntará como se pode ter certeza de 
que atitudes de confiança e respeito irão fazer parte do grupo, 
e essa questão aponta para uma das diferenças entre as terapias 
individual e de grupo. Na relação simples cliente-terapeuta, es
sas atitudes essenciais normalmente podem ser asseguradas, pois 
todo o treinamento do terapeuta enfatiza a importância desses 
princípios, e a concentração dele, no momento, é dirigida a 
comunicá-los para o cliente. Mas, no grupo, há outras pessoas 
presentes, e é pouco provável que, a princípio, elas sejam capa
zes de expressar tais sentimentos. Estão muito envolvidas consi
go mesmas e, provavelmente, pouco conscientes da importância 
de outras coisas que não a necessidade de encontrar alívio para 
seus próprios problemas. Essa dificuldade é uma espécie de pa
radoxo na terapia de grupo, sendo ao mesmo tempo fonte de vul
nerabilidade e força. Se essas atitudes importantes não se desen
volverem no grupo, é provável que o empreendimento surta pou
cos benefícios e a terapia seja um fracasso. Se, porém, forem in
centivadas pelo terapeuta e reforçadas pelos sentimentos afirma
tivos dos membros do grupo, é possível que sejam significativa
mente mais efetivas do que na terapia individual. Ser compreen
dido e aceito pelo terapeuta é uma coisa, mas ser compreendido 
e aceito por várias pessoas que também estão compartilhando ho
nestamente seus sentimentos, numa busca conjunta de um modo 
de vida mais satisfatório, é uma experiência consideravelmente 
mais poderosa. Mais do que qualquer outra coisa, este é o fator 
adicional que faz com que a terapia de grupo seja uma experiên
cia qualitativamente diferente da terapia individual. 
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Uma característica da terapia individual que não se espera
ria encontrar na terapia de grupo é o sentimento de um propósi
to único e direcionado. Seria de se esperar que os problemas pes
soais de seis indivíduos exercessem um efeito centrífugo no gru
po. Mas, na verdade, isso não parece acontecer. Tanto em con
teúdo como em sentimentos, os grupos alcançam uma coesão no
tável, que se assemelha à unidade evidente na terapia individual. 
Em primeiro lugar, por mais diversos que sejam os sintomas e 
as situações, existem apenas uns poucos tipos de problemas que 
as pessoas podem ter. Repetidamente, o rompimento de relações 
interpessoais e o sentimento de autodepreciação acompanham o 
conteúdo das discussões do grupo. Mas talvez mais importante 
do que a similaridade de conteúdo seja a unidade que se origina 
do ato de compartilhar os sentimentos. No trecho abaixo, dois 
membros de um grupo, com uma diferença de idade de cerca de 
vinte anos e percebendo-se com problemas bastante diferentes, 
chegam a um entendimento profundo com base nos sentimentos. 

Sr. Helm: Achei que havia tanta diferença de idade entre nós 
que isso poderia criar uma certa distância. De alguma forma, ele 
eliminou essa distância outro dia. Sinto que, no fundo, todos nós 
temos esse mesmo sentimento. Então, muitos de nossos problemas 
são os mesmos. 

Terapeuta: Sr. Helm, não sei se compreendi bem como o se
nhor vê esse relacionamento. 

Sr. Helm: Bem, eu tinha a sensação de que não conseguia en
tender direito o alcance do problema dele e quanto esse problema 
realmente significava para ele. No entanto, à medida que ele fala
va, na segunda-feira, senti uma grande empatia por ele. Não foi 
tanto uma questão de eu ter o mesmo problema, mas porque pude 
entender como uma outra pessoa se sente carregando consigo uma 
carga como aquela o tempo todo. Porque, embora tenhamos pro
blemas diferentes, os sentimentos criados por esses problemas são 
muito parecidos, e, ahn, o sentimento de que ele anda por aí carre
gando a mesmacarga durante todo o tempo ... bem, quando pensei 
nisso me senti muito mais próximo dele. 
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Srta. West: Agora ficou mais claro. Era isso que eu estava ten
lando dizer. 

Terapeuta: O senhor se sente mais próximo dele não por cau
sa de uma similaridade de problema, mas por uma similaridade de 
sentimentos. 

Sr. Helm: De um modo geral, acho que isso aconteceu com 
lodo o grupo. Cada um de nós pôde expressar seus sentimentos e 
os outros aceitaram isso. 

A terapia de grupo também se assemelha à terapia indivi
duaI no que diz respeito à técnica. Essas semelhanças podem ser 
resumidas aqui e melhor ilustradas posteriormente. Como na te
rapia individual, as técnicas são importantes como meios para ex
pressar as atitudes descritas acima. Originam-se dessas atitudes 
e são uma expressão delas, e a partir da experiência acumulada 
no curso das relações terapêuticas são também aperfeiçoadas e 
retocadas, no sentido de tornarem-se mais úteis. 

Essencialmente, o que o terapeuta tenta fazer é reconstruir 
o campo perceptivo do indivíduo no momento da expressão, co
municando esse entendimento com habilidade e sensibilidade. Os 
vários termos utilizados para descrever os tipos de afirmações fei
tas pelo terapeuta na terapia individual - tais como esclareci
mento de sentimentos, reflexo de sentimentos, reapresentação do 
conteúdo, aceitação simples, estruturação etc. - são apropria
dos também para a situação de grupo. Há ainda outras semelhan
ças que devem ser brevemente mencionadas. A preocupação com 
o diagnóstico é mínima, a interpretação não é vista como instru
mento terapêutico básico, o insight não é considerado um agente 
modificador essencial no processo de aprendizagem, atitudes de 
transferência são tratadas como todas as outras expressões car
regadas de afeto, e a experiência propriamente dita é considera
da como o prognóstico mais eficaz dos possíveis benefícios que 
o cliente obterá da terapia. 

Estas são as semelhanças. 
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E EXISTEM DIFERENÇAS 

A terapia de grupo tem características que não se observam 
na relação de aconselhamento entre apenas duas pessoas. Uma 
das mais importantes é o fato de que a situação de grupo põe em 
destaque a adequação das relações interpessoais e proporciona 
uma oportunidade imediata para a descoberta de maneiras no
vas e mais satisfatórias de relacionar-se com as pessoas. Parece 
cada vez mais claro que as discrepâncias na percepção do self, 
que são a fonte do desconforto que leva uma pessoa à terapia, 
são, em grande medida, produtos das experiências que o indiví
duo teve com relativamente poucas pessoas que foram importantes 
em sua vida. Quando essas experiências são muito dolorosas, o 
indivíduo mantém a integridade de sua estrutura pessoal adotan
do um padrão de resolução de problemas rígido, contraído e não 
muito eficiente, mas que lhe dá alguma sensação de controle da 
própria vida e lhe permite evitar a desorganização completa, uma 
perspectiva assustadora e sempre iminente. Ele necessita tremen
damente de alguma experiência que possa capacitá-lo a aproxi
mar-se dos outros e a descobrir, dessa forma, os aspectos nega
dos de si mesmo que são importantes em seu relacionamento com 
as outras pessoas. Algumas pessoas seriamente perturbadas po
dem achar a situação de grupo ameaçadora demais, preferindo 
a terapia individual. Aqueles, entretanto, que conseguirem dar 
os primeiros passos para se abrirem aos outros, permitindo tam
bém que os outros se aproximem, poderão ter uma experiência 
profundamente benéfica. 

A pessoa relativamente normal que é menos ela mesma de
vido a pressões continuamente percebidas pode ganhar ainda mais 
com a experiência de grupo. Em nossa cultura, as pessoas ten
dem a se isolar. Eric Fromm, numa análise sociológica da perso
nalidade, descreveu muito bem a solidão do homem moderno e 11,li 

a falta de raízes em sua vida. Até mesmo o observador casual pode 
verificar as descobertas de Fromm atentando para a habilidade 
que as pessoas desenvolvem em manter os outros à distância. I ,II! 
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A proximidade física é imposta às pessoas e é até procurada, mas 
uma grande habilidade é desenvolvida para impedir a intimidade 
entre seus "eus" interiores. As diversões mecânicas são bem-vin
das como um instrumento para oblitear a última oportunidade 
possível de um contato simples com os outros. Mas esse isola
mento tão avidamente procurado não é bom, e o homem sabe 
muito bem disso. A melhor evidência disso é a maneira como as 
pessoas freqüentemente reagem à terapia de grupo, onde há uma 
expectativa de aproximação entre as pessoas. A oportunidade é 
bem-vinda e aproveitada ao máximo, conforme é expresso por 
uma jovem: 

Também reconheço agora, embora antes não fosse capaz, que 
a segurança baseada em fatores econômicos não produz necessa
riamente satisfação emocional. E é com esta última que estou preo
cupada agora; da forma como vejo no momento, parece que terei 
que encontrar esses sentimentos de segurança, certeza, aceitação e 
afeição entre amigos, homens, mulheres, ou ambos. Para mim, é 
uma grande mudança de atitude, porque eu sempre lutei contra a 
construção de laços afetivos fora da família e, na verdade, me re
cusava a admitir a necessidade desses laços para uma vida rica e 
satisfatória. O risco sempre pareceu grande demais; se eu nunca 
chegasse ao ponto de depender de uma pessoa, nunca seria magoa
da, nunca correria o perigo de ser abandonada. 

As sessões de terapia de grupo plantaram a idéia e, depois, me 
convenceram de que essa atmosfera de aceitação, afeto, simpatia 
sincera e receptividade é uma parte essencial da vida de todas as 
pessoas e que os riscos aí envolvidos valem a pena. Esse ambiente 
de aceitação, segurança e compreensão é algo que eu sei que nunca 
tive, embora tenha certeza de que meu pai e minha mãe não con
cordariam com isso. Para eles, nosso lar nos proporcionou total 
compreensão e solidariedade. 

Não sei exatamente o que vou fazer com essas atitudes modi
ficadas, mas isso não parece estar me causando nenhuma preocu
pação no momento. Acho que o meu reconhecimento disso e a con
seqüente disposição de deixar as coisas acontecerem com minhas 
emoções é o mais importante, e todo o resto acabará mais ou me
nos se encaixando. 
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Como membro de um grupo, a pessoa aprende o significa
do de dar e receber apoio emocional e compreensão, de uma ma
neira nova e mais madura. O seI[é redefinido num contexto não 
muito diferente daquele que, inicialmente, criou a necessidade de 
distorcer as percepções do seI[ e do seI[ em relação aos outros. 
Esta talvez seja a qualidade mais instigante da experiência de 
grupo. 

Ao contrário do que se pensa, às vezes é mais fácil para uma 
pessoa falar na situação de grupo do que com um terapeuta indi
vidual - uma diferença que merece ser levada em conta. Uma 
experiência limitada, com vários grupos de veteranos de guerra 
seriamente perturbados, fornece evidências quanto a esse ponto. 
Todos os participantes dos grupos haviam recebido terapia indi
vidual por períodos que variavam até um ano, e foram encami
nhados à terapia de grupo porque não responderam ao tratamento 
individual. Os registras de casos indicam que alguns dos homens 
que haviam sido incapazes de falar sobre suas traumáticas expe
riências de guerra na terapia individual adquiriram com o grupo 
o estímulo e a aceitação necessários para reviver muitas das terrí
veis experiências que vinham ocultando da consciência. O prin
cipal aqui são as diferenças individuais quanto à capacidade de 
expor a própria vida. O membro do grupo com mais facilidade 
de falar sobre si mesmo pode começar, aliviando assim a pressão 
sentida pelos membros mais reticentes, que mais tarde tomam co
ragem e, mesmo que hesitantes passam a seguir o caminho indi
cado pelo primeiro membro. Expressões como as seguintes são 
comuns: "Eu também tive essa mesma experiência" ou "Quan
do isso aconteceu, você teve o mesmo sentimento que eu quan
do ... ". Tem lugar, então, a facilitação de grupo, que foi estuda
da por psicólogos sociais em outros contextos. Não queremos di
zer aqui que todas as pessoas acharão mais fácil falar num gru
po: enquanto algumas podem começar a falar prontamente e ou
tras aprendem que falar é seguro, umas poucas podem permane
cer em silêncio, sem se arriscarem, ao longo de todas as sessões. 
Mas, dentro do grupo, há um possível ganho em termos de liber
dade que é importante. 
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Muitas questões da teoria da personalidade e do processo te

rapêutico centram-se no problema dos valores. Um dos princí

pios mais importantes da terapia centrada no cliente é que o in

divíduo deve ser ajudado a trabalhar com seu próprio sistema de 

valores, com uma imposição mínima do sistema de valores do te

rapeuta. Claro que esse próprio compromisso expressa um valor 

que é inevitavelmente comunicado ao cliente no íntimo processo 

do trabalho conjunto. Esse valor, que afirma o direito do indiví

duo de escolher seus próprios valores, é considerado terapeutica

mente útil. A sugestão de um conjunto de outros valores por parte 

do terapeuta é considerada terapeuticamente prejudicial, pois esses 

valores, ao serem apresentados, inevitavelmente portarão a au

toridade do terapeuta e constituirão uma negação do seI[do cliente 

no momento. O terapeuta não pode simplesmente expressar um 

valor sem qualquer implicação; para o cliente, a expressão dele 

tem uma direção clara, uma relevância inevitável. O cliente deve 

lidar ativamente com ela. Na terapia de grupo, a situação relati

va aos valores é interessante, com conseqüências que parecem ser 

muito importantes. Da mesma maneira que no trabalho indivi

duaI centrado no cliente, o terapeuta sustenta, de modo tácito 

e coerente, em cada uma de suas expressões, o valor primário do 
direito do indivíduo de determinar seu próprio modo de vida. Esse 
valor é considerado tão importante que o terapeuta não irá com
plicar a questão, e possivelmente ameaçar o grupo, sugerindo ou
tros valores para consideração. Mas nossos valores são introdu
zidos, aos montes, pelos membros do grupo, e essa expressão ri
La e variada de modos de vida oferece ao membro individual de 
um grupo muitas perspectivas alternativas, sem precisar se com ~ 
prometer com qualquer uma delas. Os valores expressos são re
levantes para o indivíduo que está falando; os ouvintes estão li
vres de pressão para aceitar ou rejeitar; podem usar ou não o ma
terial, de acordo com o significado que ele tenha para si próprios. 
i\ lém disso, os tipos de valores expressos num grupo são uma es
pél.:ie de amostra dos valores da cultura em que o indivíduo vive 
- com muito mais variedade do que o terapeuta sozinho pode
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ria apresentar. Acredita-se que essa própria diversidade de valores 
seja um fator importante para a criação de uma atmosfera na qual 
a escolha final é deixada verdadeiramente para o indivíduo. 

A terapia de grupo oferece uma outra oportunidade, ausen
te na terapia individual, que pode ser muito importante no pro
cesso terapêutico. No grupo, o indivíduo ao mesmo tempo dá e 
recebe ajuda. Comentários feitos por membros de grupos ao con
tarem sobre sua decisão de iniciar a terapia sugerem que a pers
pectiva de um empreendimento cooperativo, do qual esperam lu
crar alguma coisa e para o qual acreditam poder contribuir, re
duz as barreiras existentes entre uma pessoa e a terapia. Tam
bém é possível que o próprio ato de dar ajuda seja uma experiên
cia terapêutica, mas isto não passa de conjetura. Uma pessoa ex
pressou a situação da seguinte maneira: 

Eu não conseguia me convencer a procurar um orientador in
dividual, embora tivesse o nome e endereço de um e houvesse me 
aproximado do telefone duas ou três vezes para marcar uma con
sulta - sem nunca ter dado o passo. Quando surgiu a oportunida

I, 	 de de participar de um grupo, aceitei imediatamenté. A experiên
cia, portanto, foi muito oportuna para mim. Ajudou-me tanto que 
fico constantemente surpresa. Cada nova coisa que consigo reali

'.1 	 zar, eu penso: "Esta história de grupo foi mesmo útil para mim" . 
Hoje, descobri que estou usando o verbo errado - ela está sendo 
útil para mim. Depois da última sessão, Jack fez um comentário 
sobre o quanto estava sendo ajudado pelo grupo. Pareceu-me um 

( I bom sinal perceber que eu estava interessado nele, em vez de ficar 
tão envolvido só com meus próprios problemas. 

Na terapia de grupo, uma pessoa pode atingir um equilíbrio 
maduro entre dar e receber, entre independência do self e uma 
dependência realista e consciente em relação aos outros. 

o processo da terapia de grupo 

ALGUNS DETALHES SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OS PROCEDIMENTOS 

Como a terapia de grupo é um processo relativamente pouIii' 
co conhecido, e uma vez que muitos tipos diferentes de experiên

1,11 
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cias foram designados como terapia de grupo, talvez sejam ne
cessárias algumas palavras sobre a organização e os procedimen
tos gerais da terapia centrada no grupo. Normalmente, os gru
pos são compostos de cerca de seis pessoas e o terapeuta. Esse 
número de participantes foi definido empiricamente, e não se rea
lizou ainda nenhuma pesquisa para estabelecer um número ideal. 
Esse parece ser o número mínimo de pessoas para se obter o má
ximo de interação pessoal e para se tornar a terapia econômica 
- um dos fatores que atraem os clientes para a abordagem de 
grupo. Pode-se realizar um trabalho eficaz com menos partici
pantes ou acrescentando-se mais um ou dois membros, mas ul
trapassar muito o número de seis parece diminuir o ritmo do grupo 
e aumentar o número dos que permanecem na periferia, sem se 
envolver com o processo. Os grupos reúnem-se numa sala silen
ciosa e confortável, onde todos possam sentar-se em torno de uma 
mesa; o recinto desejável não deve ser nem apertado e nem espa
çoso demais. A, seleção dos membros do grupo será discutida mais 
adiante, mas pode-se mencionar aqui que é possível incluir pes
soas com problemas e personalidades bastante diyersas. Nossa 
prática tem sido seguir apenas critérios bem gerais para a seleção 
do grupo, como grupos de adultos, de adolescentes ou de crian
ças. Os grupos encontram-se, geralmente, duas vezes por sema
na, por um período de uma hora, embora muitas vezes um perío
do ligeiramente mais longo tenha se mostrado desejável. A flexi
bilidade, porém, permite uma adaptação às circunstâncias; alguns 
grupos têm se reunido uma vez por semana e outros várias vezes 
por semana, e a duração da sessão tem sido modificada. Para qual
quer grupo, entretanto, busca-se alguma constância no padrão das 
reuniões. A decisão de encerrar a terapia é deixada a cargo do gru
po. Nas situações em que obtivemos a maior parte de nossa expe
riência, os grupos tenderam a uma média de vinte sessões. 

COMO OS GRUPOS COMEÇAM 

Urna pergunta muito freqüente refere-se a como um grupo 

L 
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começa a funcionar. Em geral, supõe-se um possível constrangi
mento na reunião de um grupo de estranhos com o objetivo de 
trabalhar com problemas pessoais, e imagina-se o que o terapeu
ta pode fazer para colocar as coisas em movimento. Responden
do primeiro a esta última questão, o terapeuta pressupõe que o 
grupo pode iniciar o processo e definir direções sem a sua lid~
rança. Geralmente, ele diz alguma coisa no sentido de que os ob
jetivos do grupo são do conhecimento de todos e que o grupo 
pode desenvolver e seguir suas próprias direções. Pode haver al
guma incerteza a princípio, mas parece que o melhor remédio para 
a incerteza é atribuir ao grupo a responsabilidade pela direção 
que irá tomar. Muitos padrões diferentes são evidentes nas reu
niões iniciais. Alguns grupos têm muita dificuldade para come
çar: há declarações hesitantes seguidas de retraimento, ou um ner

I 

"1 	 vosismo que retarda o desenvolvimento da segurança no grupo. 
Outros grupos vão direto ao assunto, sem demora, com o mes

I 
' .1I, 

I mo tipo de envolvimento que se observa na terapia individual 
quando o cliente está sobrecarregado de ansiedade e com uma

I, 
necessidade desesperada de comunicar sua aflição. Um padrão 

I 

bastante típico é os vários membros do grupo contarem alguma 
coisa sobre si próprios e descreverem seus problemas, informal
mente e sem pressão. Embora haja variações quanto ao início, 
e os modos de expressão posteriores apresentem diferenças de gru
po para grupo, os temas característicos de um determinado gru
po emergem e são desenvolvidos num processo identificável. 

O DESENVOLVIMENTO DE UM GRUPO E O CONCEITO DE TEMAS 

O conceito de temas tem contribuído para aumentar nosso 
entendimento quanto ao curso da terapia para um grupo. O con
ceito se originou a partir de nossos esforços de pesquisa, quando 
surgiu a necessidade de um esquema para dividir uma longa série 
de reuniões em unidades menores que tivessem algum significa
do psicológico. As unidades isoladas da reunião e da página da-
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lilografada de transcrição são arbitrárias e sem qualquer signifi
cado particular para as pessoas envolvidas. Um tema é um tópi
co e um ponto de enfoque numa discussão, com um início e um 
final nítidos2• Pode haver um ou vários temas numa única ses
são; em geral, há vários. Para cada tema, há um participante prin
cipal, que é o centro do enfoque, e participantes secundários, cu
jo número e intensidade de envolvimento variam de tema para 
lema. Numa série de sessões, alguns temas têm vida curta; são 
levantados, brevemente examinados e abandonados. Outros te
mas insinuam-se em todas as sessões, reaparecendo com signifi
cados cada vez mais profundos e com variações decorrentes das 
contribuições de diferentes membros do grupo. 

Uma boa analogia pode ser feita com a música. Uma série 
de sessões de terapia de grupo, quando analisada em relação aos 
temas, não é muito diferente de uma composição musical frou
xamente alinhavada. Um tema é mencionado e abandonado. Ou
tros surgem. Um tema original é retomado e elaborado. O movi
mento é na direção de maiores detalhes e expressões emocionais 
mais profundas. Alguns temas são executados por uma única voz; 
outros são uma combinação de várias vozes, cada uma com seu 
caráter distintivo. A estrutura formal está ausente, mas há um 
padrão claro de desenvolvimento, uma direção e um objetivo in
confundíveis. 

o PROCESSO SEGUNDO UM MEMBRO DO GRUPO 

Ao longo de uma série de pesquisas, pediu-se aos membros 
de um grupo que mantivessem diários de suas reações ao grupo, 
com anotações feitas, se possível, imediatamente após a sessão. 
Essas anotações foram escritas independentemente e arquivadas, 

2. A idéia da análise de tema é a de Leon Gorlow. A técnica foi utilizada 
cm várias investigações do processoda terapia de grupo. A concordância entre 
juízes independentes na identificação de temas em protocolos textuais é quase per
feita. 
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sem serem lidas, até o encerramento da terapia pelo grupo, para 
que cada membro ficasse livre para expressar seus sentimentos. 
Juntamente com os trechos de material das entrevistas, essas ano
tações podem esclarecer melhor o que significa uma experiência 
de terapia de grupo. A autora do trecho abaixo é Jane Harrison, 
um membro do grupo cuja sessão inicial foi parcialmente repro
duzida nas páginas 321-327. Antes de ler as anotações abaixo, 
o leitor talvez queira reler a participação da cliente na primeira 
sessão, para ficar mais familiarizado com o problema dela. É pre
ciso dizer que Jane, provavelmente, não foi o membro do grupo 
que mais se beneficiou com a terapia. Talvez tenha ficado em ter
ceiro ou quarto lugar em termos dos benefícios obtidos, e foi por 
causa de sua posição mediana com relação aos ganhos com a te
rapia que seu relato foi escolhido para figurar aqui. O progresso 
estimulante, as recaídas decepcionantes, o alcance final de metas 
limitadas, tão comuns na terapia individual, são observados no
vamente nesse caso. 

Trechos de um ensaio de "auto-avaliação", escrito antes de ini
ciar a terapia 

Da forma como vejo meu problema hoje, posso detectar si
nais de sua origem no início de minha adolescência. Trata-se, prin
cipalmente, de um conflito entre meu desejo de independência e 
minha necessidade de dependência, apoio emocional, aprovação e 
aceitação. 

O conflito veio à tona, de forma evidente em meu casamento 
- meu marido, em vários aspectos, tem um problema parecido com 
o meu. Ele precisa de dependência, mas desenvolveu uma imagem 
de independência que, externamente, parece muito bem-sucedida. 
Acho que a isso se deve a incapacidade dele de me aceitar como 
indivíduo em vários aspectos. 

Por outro lado, fico ressentida com isso - e com minha ne
cessidade de obter a aprovação e a atenção dele. Percebo que, quan
do ele me deixa sozinha por muito tempo (o que acontece com fre
qüência, já que ele estuda Direito), utilizo meios indiretos de chamar 
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a atenção dele, como provocar cenas emocionais envolvendo meus 
sogros. E, depois, fico com um terrível sentimento de remorso pe
lo que fiz - pareço incapaz de controlar meus sentimentos nesse 
sentido, embora acredite que, intelectualmente, tenho consciência 
do que estou fazendo. 

Hoje, estou presa a meu marido e ainda não consigo realizar 
minha meta. Ainda não sei o que quero por mim mesma e o que 
quero em função daquilo que meu marido vai pensar de mim. Ain
da não tenho controle sobre minha personalidade a ponto de dire
cioná-la para alcançar minhas próprias metas. Percebo que às ve
zes projeto esse ressentimento em meu marido e, outras vezes, em 
meus sogros. Não suporto a maneira como minha sogra o idolatra. 
Eu me sinto de novo em minha própria casa - atuando em segun
do plano. Procuro o reconhecimento de mim mesma. Quero ser re
conhecida como um indivíduo, mas acho que não tenho uma idéia 
clara desse indivíduo; e acho que também não tenho um controle 
adequado sobre esse indivíduo. 

ANOTAÇÃO EM DIÁRIO APÓS A PRIMEIRA REUNIÃO DO GRUPO 

Acho que me identifiquei mais com o problema de Kay. Pare
ceu uma situação tão sem esperança, difícil de solucionar. Senti tam
bém muita inveja dela, porque teve um casamento como o que eu 
gostaria ... Senti que, após o constrangimento inicial, o grupo ga
nhou uma certa identidade e solidariedade interna. Senti que esta
mos identificadas umas com as outras no sentido de uma meta co
mum, e senti um calor humano e uma sinceridade que eu nunca 
havia experimentado antes em outro grupo. Sinto como se conhe
cesse as pessoas do grupo há muito tempo - e muito bem ... A rea
ção mais importante que tive foi meu sentimento de identidade e 
simpatia por Kay. Não consegui me esquecer dela e de seu proble
ma o dia todo. 

ANOTAÇÃO EM DIÁRIO APÓS A QUARTA REUNIÃO DO GRUPO 

Tive a sensação de que as coisas começaram a engrenar me
lhor nesta sessão. Acho que realmente estamos chegando a algum 
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lugar. Fiquei surpresa com a reação de Laura quanto à sua baixa 
estatura. Sempre tive a impressão de que moças baixas aceitavam 
e gostavam dessa característica, pelas vantagens que representa. Sem
pre considerei o problema de estatura como exclusivo das moças 
altas. Talvez por causa da minha altura e do problema que enfren
tei no início de minha adolescência. Mas Laura expressou seus sen
timentos de forma muito adequada e acho que posso compreendê
Ia... Minhas reações quanto a mim mesma foram bastante revela
doras. Com base no comentário de Mary sobre a hostilidade e so
bre admitirmos isso para nós mesmas, percebi que, na verdade, eu 
amava minha mãe. Mas o medo de ser como ela e a minha hostili
dade em relação a muito do que ela é impediam-me de admitir isso 
para mim mesma. Foi uma revelação e tanto para mim. Eu me sin
to muito aliviada depois dessa sessão. 

ANOTAÇÕES DE DIÁRIO APÓS A SÉTIMA REUNIÃO DO GRUPO 

Quando discutimos os requerimentos do departamento, tive 
a sensação de que o grupo estava unido em relação a isso, como 

II nunca acontecera antes em virtude de nossos problemas diferentes. 
Por fim, fui capaz de verbalizar minhas dúvidas quanto a uma vo
cação, coisa que eu não era capaz de fazer antes. Foi difícil, mas 
senti-me melhor depois. Identifiquei-me com Anne e sua dificulda
de de falar. Também me senti assim várias vezes nas sessões de gru
po. Parece uma incapacidade de focalizar o problema e verbalizá-lo. 

ANOTAÇÕES DE DIÁRIO APÓS A OITAVA REUNIÃO DO GRUPO 

Esse problema da carreira e de preencher os requerimentos es

tá ficando cada vez maior para mim agora. Eu me vejo andando 

de lá pra cá, com um sentimento de fracasso e derrota. A princí

pio, não conseguia expressar isso no grupo, mas agora ficou muito 


I iii' mais fácil, porque Laura sente-se do mesmo jeito. Acho que agora 


I há uma coesão no grupo que não existia antes; nós realmente te

I 

mos algo em comum. E parecemos estar caminhando para uma es

pécie de clímax. 
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ANOTAÇÕES DE DIÁRIO APÓS A DÉCIMA REUNIÃO DO GRUPO 

Sinto-me como se algo realmente tivesse clareado em minha 
mente hoje. Percebi de repente que, durante todo o tempo, disse 
coisas que tinham a ver com esse sentimento, mas o conceito ainda 
não estava claro, o conceito de autovalorização. Percebo que pas
sei quase minha vida inteira sentindo-me incompetente, e era isso 
que me impedia de lutar por minhas metas. Uma incompetente nun
ca vence, e assumi essa convicção sem nunca provar para mim mes
ma que eu era capaz. Acho que isso me deu um entusiasmo maior 
para estudar para o exame final. Nessa sessão, tive a sensação de 
que todos nós estávamos chegando a um problema básico muito 
parecido, embora cada um de nós tivesse maneiras diferentes de 
demonstrá-lo. Isso me fez sentir mais próxima do grupo. 

ANOTAÇÕES DE DIÁRIO APÓS A DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO GRUPO 

Senti-me muito bem durante essa sessão. Senti que havia real
mente chegado a alguma coisa na reunião anterior e que de fato 
compreendia muito mais do que no passado. Acho que ao verbali
zar minhas dificuldades com minha mãe no fim da semana, e ao 
verbalizar para mim mesma o que eu julgava ser a solução do pro
blema, esclareci que posição vou adotar futuramente em relação 
a meus pais. Não exatamente a posição, mas a relação entre nós. 
Quando Kay falou sobre papéis, isso acendeu uma luz em mim. Ago
ra que percebo que era meu sentimento de desvalorização que se 
encontrava na base de alguns de meus problemas, vejo que preciso 
encontrar meu lugar, ou, como diz Kay, meu papel. Senti que ela 
progrediu muito ao dizer aquilo. Ainda sinto maior empatia em re
lação a Kay e Laura. Talvez porque os problemas de Laura represen
tem parte do meu problema, e Kay porque teve um casamento feliz. 

ANOTAÇÕES DE DIÁRIO APÓS A DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO GRUPO 

Eu realmente senti que estávamos chegando a algum lugar na 
reunião anterior. Acho que foi porque Mary finalmente se abriu. 
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Senti que, pela primeira vez, ela estava junto conosco. Antes dis
so, vinha me sentindo um pouco desconfortável em relação a ela. 
Acho que cheguei a uma espécie de impasse. Compreendo meu pro
blema agora em termos do conceito de autovalorização. Eu sim
plesmente não tenho muita auto-estima. Mas não pareço capaz de 
dar o primeiro passo para fazer crescer essa auto-estima. Acho que 
agora sei bem o que me fez ser como sou, mas parece que não con
sigo decidir o que quero ser. Betty colocou isso muito bem quando 
disse que seus antigos valores estão ficando confusos - e isso é 
perturbador. De certa forma, sinto que Kay parece estar lucrando 
muito com o grupo no momento, e fazendo o maior progresso. Acho 
que, agora, estou mais certa .de que quero concluir meus estudos. 

ANOTAÇOES DE DIÁRIO APÓS A DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO GRUPO 

Senti-me meio culpada ao apresentar um problema esta ma
nhã, porque todas pareciam tão alegres. Mas isso tinha me inco
modado durante todo o fim de semana e eu não pude deixar de 
mencioná-lo. Foi algo que me fez retroceder um pouco ao velho 
sentimento de autodesvalorização em relação à faculdade e tudo ,i

I 	 o mais. E eu estava começando a resolver algumas coisas antes que 
isso acontecesse. Foi maravilhoso ver Laura tão alegre. Mas, ao 
mesmo tempo, como eu não me sinto tão contente assim, fiquei 
um pouco deslocada. Tive a sensação de que Betty também se sen
tia um pouco assim, e depois da sessão, quando estávamos descen
do para tomar café, ela se virou para mim e disse: "Eu me sinto 
péssima" . Eu sabia o que ela estava sentindo e quis poder dizer al
go para ajudá-Ia, mas eu também não me sentia muito melhor, en
tão receio que não fui de grande ajuda. 

ANOTAÇÕES DE DIÁRIO APÓS A DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DO GRUPO 

Não estou conseguindo me orientar com clareza neste meu novo 
problema. Se eu não estivesse tão presa nos símbolos da minha vi
da familiar passada, talvez me sentisse mais confiante. Às vezes, 
sinto que se fosse uma pessoa mais confiante, mais segura de mim 
mesma e de meu marido, então minha sogra poderia dizer quali'l 
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quer coisa que isso não me incomodaria. Mas, da forma como as 
coisas são, preciso me controlar muito para estar com ela e ser gen
til, mas eu sinto que tenho que ser gentil. 

ENTREVISTA DOIS MESES APÓS A DÉCIMA NONA E ÚLTIMA REUNIÃO DO 

GRUPO 

o grupo me ajudou em vários aspectos sobre o que penso de 
mim mesma. Não resolveu certos problemas, e talvez nunca resol
va certos problemas, mas valeu a pena ... Com relação a meu mari
do, não posso dizer que as relações estão melhores, mas há mais 
compreensão. E eu não sou muito coerente na minha relação com 
ele, porque de fato não sei, não sei em que ser coerente. Não sei 
quando ceder e quando não ceder ... Não sei exatamente onde meu 
ego deve parar para que comece o dele ... Se eu estivesse absoluta
mente segura de minha independência e de meu valor pessoal, isto 
provavelmente não teria que ser colocado desta maneira ... Agora 
eu sei que não quero o divórcio. Vai ser difícil por algum tempo ... 
Estou trabalhando para construir alguma coisa e sinto realmente 
muito orgulho dele ... Eu não acreditava muito quando vim para 
a terapia, mas percebo que, durante os períodos de ansiedade, a 
gente consegue ter alguns insights e, bem, eu fico muito animada 
quando penso nisso ... Acho que, na verdade, o grupo apenas lhe 
dá a motivação para pensar de forma mais construtiva sobre você 
mesma ... E é uma coisa engraçada. Não sou muito velha, mas não 
me sinto tão jovem quanto me sentia em fevereiro. Eu tinha só 23 
anos; ainda tenho apenas 23, mas em fevereiro eu me sentia com 
16... Eu estava dizendo a Laura que - ela - ela foi jantar em mi
nha casa ontem. Estávamos falando sobre o grupo e eu disse que 
me sentia mais velha agora, mas quando eu entro na casa de minha 
sogra, sinto-me com 16 anos ... Eu senti muito carinho pelas mu
lheres do grupo, e eu nunca havia sentido isso antes em relação a 
uma mulher. Nunca consegui ter um relacionamento verdadeira
mente afetuoso com uma mulher antes. Mas há uma sensação de 
saber que as outras também estão com problemas, e de tentar com
preender seus problemas e encontrar maneiras de ajudar a resolver 
esses problemas junto com-elas ... Fiquei muito entusiasmada com 
a terapia de grupo por essa razão. Há um certo laço comum lá, 
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e só o fato de você poder falar com as pessoas sobre os seus proble
mas e perceber que é aceita ... Essa é a coisa mais importante. 

o PROCESSO SEGUNDO ANÁLISES DE PESQUISAS 

Confirmações adicionais de que a terapia centrada no 
grupo apresenta um processo característico e identificável po
dem ser encontradas nos vários estudos sistemáticos realiza
dos. Essas pesquisas estão entre as primeiras investigações 
ordenadas e quantitativas do processo da psicoterapia de gru
po, e os resultados, claro, não são definitivos; mas muitos 
pontos intrigantes vieram à luz e muitos novos problemas 
foram observados. 

O fato de que a terapia centrada no grupo é radicalmente 
diferente de outras abordagens fica claro na descrição sim
ples do que ocorre no processo. Em algumas abordagens, o 
processo baseia-se muito na interpretação, em outras a base 
são atividades diversas; em algumas, um tópico para discus
são é definido a partir de uma breve preleção introdutória; 
em quase todas as abordagens, que não a descrita aqui, o 
líder faz um esforço constante para que os membros partici
pem. A técnica analítica que mais se aproxima da terapia cen
trada no grupo é a descrita por Foulkes, na qual os mem
bros são convidados a "simplesmente trazer à roda qualquer 
coisa que lhes venha à mente ... " Mas ao ler os protocolos 
relativos à abordagem de Fo.llkes, observa-se ainda a ativi
dade do terapeuta, que faz perguntas, pontua as discussões 
e interpreta comportamentos. Uma das abordagens mais am
plamente utilizada é a defendida pelas Forças Armadas, na 
qual um tópico para' discussão em grupo é determinado pelo 
líder. A análise de uma série de reuniões desse tipo num hos
pital para convalescentes da Força Aérea indicou que 81 por 
cento de todas as falas dos protocolos correspondiam a co
mentários do líder. Essa preponderância de atividade por par-
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te do líder pode ser contrastada com a posição menos dominante 

do terapeuta na abordagem aqui descrita, na qual a participação 

do terapeuta corresponde a cerca de 5 por cento de toda a ativi

dade. A psicoterapia nitidamente centrada no grupo é diferente 

de todas as outras abordagens; mas seria ela identificável no sen

tido de ser coerente consigo mesma de grupo para grupo? 


Uma pesquisa de Hoch (85) lança alguma luz sobre esse pro

blema. Foram analisados protocolos textuais de três grupos com 

três terapeutas diferentes, incluindo no total cerca de sessenta ses

sões de terapia de grupo, reportadas em mil e duzentas páginas 

datilografadas em espaço simples. Pela classificação das decla

rações dos membros dos grupos e dos terapeutas em categorias 

descritivas da importância das declarações, é possível comparar 

grupos em relação à freqüência de vários tipos de declarações. 

Os três grupos estudados por Hoch mostraram-se notavelmente 

semelhantes nos padrões globais, com intercorrelações de 0,84, 

0,86 e 0,87. Hoch concluiu que os membros dos três grupos "ti 
veram suas respectivas sessões em atmosferas bastante similares 
em termos do comportamento verbal adotado". É importante ob
servar, contudo, que dentro dessa uniformidade de grupo houve 
espaço para variações individuais. Quando se computam as in
tercorrelações para os indivíduos dentro dos grupos, os coeficien
tes variam entre 0,46 e 0,97. Assim, nenhuma pessoa é forçada 
a moldar-se ao grupo e abre-se espaço para as diferenças indivi
duais quanto à maneira de auto-expressão. Por outro lado, as ges
talts de grupo são suficientemente similares para indicar que a 
terapia centrada no grupo tem um caráter próprio. 

Hoch conseguiu identificar outras características da terapia 
centrada no grupo que esclarecem ainda mais o processo. A fre
qüência de declarações consideradas terapeuticamente positivas 
e tcrapeuticamente negativas segue um curso previsível. Os ele
mentos positivos, revelados em declarações que demonstram pla
Ilejamento positivo, insight, atitudes positivas com relação ao selj, 
aliludes positivas em relação aos outros e assim por diante, au
mentam nitidamente de reunião para reunião, atingindo seu ponto 
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máximo nas reuniões finais. Os elementos negativos, por outro 
lado, não são complementares aos elementos positivos. É como 
se os membros tivessem que passar por períodos de aquecimento 
nos quais estabelecessem sua confiança e segurança em relação 
ao grupo. Quase na metade da terapia, os sentimentos negativos 
atingem o pico, com uma proeminência de comentários defensi
vos, confusão, pedidos de ajuda e atitudes negativas em relação 
ao selfe aos outros. Perto das sessões finais, essas expressões ne
gativas diminuem acentuadamente, constituindo apenas uma pe
quena proporção do número total de declarações. 

Na terapia centrada no grupo, o comportamento que pode 
ser caracterizado como "declaração do problema" e "elabora
ção do problema" ocorre ao longo de todas as reuniões, sem de
créscimo significativo ao final da terapia, como se poderia espe
rar. Esta descoberta pode ter sua origem no fato de que a terapia 
não prosseguiu por um número de sessões suficiente para resol
ver todos os problemas e esgotar a necessidade de levantar novas 
questões. Mas, uma vez que não existe ninguém totalmente sem 
problemas, pode-se encontrar uma explicação melhor para o curso 
bastante estável do comportamento de declaração do problema 
na terapia de grupo examinando-se os próprios protocolos, que 
revelam um padrão mais ou menos espiral nesse tipo de compor
tamento. Há uma tendência de percorrer o grupo, concedendo 
a cada membro a oportunidade de explorar um tema antes que 
alguma pessoa que já tenha tido a sua chance introduza um novo 
tema. E os temas subseqüentes tendem a ser mais aprofundados. 
Essa tendência, embora não constitua um padrão rígido, é res
ponsável pela persistência do comportamento de apresentação de 
problemas. Talvez uma experiência de terapia de grupo seja me
nos nitidamente separada da vida diária do que a terapia indivi
dual. O inÍCio é menos dramático e o final é menos decisivo, mas 
estas são questões que ainda merecem estudos adicionais. 

Finalmente, deve-se observar que a terapia centrada no gru
po, ao se desenvolver de reunião para reunião, apresenta um qua
dro de mudanças marcado pelo progresso. As sessões não são 
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amostras repetitivas de um quadro estático. Quando várias sé
ries completas de sessões de terapia de grupo são divididas em 
metades, a segunda metade tem uma concentração significativa
mente mais alta de categorias "boas", representando um ganho 
palpável em compreensão e atitudes positivas. Essa tendência a 
lima expressão mais positiva é evidente nos grupos como um to
do, sendo acentuada para os membros do grupo que mais se be
neficiam com a experiência. Observa-se também que os membros 
que obtêm maiores benefícios, em comparação com aqueles que 
lucram menos, tendem a evitar discussões intelectuais gerais, a 
concentrar-se em seus próprios problemas e a amadurecer no sen
tido de demonstrar mais interesse pelos problemas dos outros 
membros. 

Essas descobertas confirmam, num grau surpreendente, o es
tlldo preliminar, e de menores proporções, realizado por Peres 
(146) alguns anos antes, com base na análise de um único grupo 
que se reuniu por nove sessões. Peres descobriu que, dividindo 
o grupo em um grupo de "beneficiados" (os quatro que sentiam 
ter obtido uma ajuda considerável) e um grupo de "não
beneficiados" (os três que julgavam ter se beneficiado pouco), 
podia-se demonstrar objetivamente as diferenças reais entre os 
dois grupos. O grupo beneficiado apresentou, ao longo das ses
sões, uma proporção crescente de declarações que indicavam en
tendimento e insights e um número crescente de relatos de pla
nos e ações. Ao contrário da situação na terapia individual, o gru
po beneficiado apresentou mais declarações de problemas no fi
nal da terapia do que no início, e mais atitudes negativas em re
lação ao self na segunda metade da terapia do que na primeira, 
com o pico sendo atingido pouco depois do ponto médio das ses
sões. O grupo não-beneficiado apresentou curvas muito mais pla
nas em todos esses aspectos. Uma das diferenças mais evidentes 
foi que o grupo não-beneficiado utilizou declarações mais inte
racionais e "encorajadoras" do que o grupo beneficiado. Parece 
razoável dizer que sua atenção voltou-se mais para as outras pes
soas do que para si mesmos e seus próprios sentimentos. Decla
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rações como "O que você fez depois?", ou "Você não diria isso 
se fosse casado", ou "Talvez você faça isso por algum antago
nismo com sua mãe" foram mais comuns nesse grupo. Três me
ses após a conclusão da terapia, os membros do grupo beneficia
do reportaram que haviam realizado ações positivas, como re
sultado da experiência, e descobriram que mudanças significati
vas na atitude e no comportamento tinham sido transportadas 
para áreas que nunca foram tópicos de discussão no grupo. Os 
indivíduos não-beneficiados relataram poucos desses resultados. 

Esses estudos representam apenas um pequeno começo no 
entendimento do processo da terapia de grupo. Muitas questões 
permanecem sem resposta. A uniformidade de padrão sugerida 
por esses dois estudos será evidente no desenvolvimento de gru
pos compostos por tipos de pessoas consideravelmente diferen
tes? Qual seria o padrão se os grupos prosseguissem até que cada 
pessoa sentisse que não poderia obter mais nenhum benefício com 
a experiência? E quanto ao conteúdo e à importância das decla
rações? Ainda não se realizou nenhum estudo sobre os tipos de 
assuntos que as pessoas conversam na terapia de grupo. Uma aná
lise do conteúdo de protocolos certamente forneceria ricas infor
mações sobre os problemas da vida adulta. É possível selecionar 
pessoas que tenham maior probabilidade de beneficiar-se com a 
experiência da terapia de grupo? Quanto o terapeuta contribui 
para a eficiência de um grupo? Algumas dessas questões podem 
ser superficialmente discutidas, mas outras terão que aguardar 
pesquisas futuras. 

o terapeuta de grupo 

A experiência na terapia individual centrada no cliente pa
rece ser a melhor preparação para se fazer terapia centrada no 
grupo. As diferenças entre as duas práticas localizam-se, em gran
de parte, no nível da técnica, e uma vez mais se constata a impor
tância das atitudes do terapeuta. Em ambas as situações, os sen-
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timentos que o terapeuta dirige às pessoas, a confiança que ele 
tem na capacidade delas de serem responsáveis por si próprias, 
a prontidão com que limita qualquer tendência a introduzir a su
posição de que seu ponto de vista é superior, a coerência com que 
transforma a filosofia em ação, são fundamentais para o traba
lho eficaz com indivíduos ou grupos. Mas a situação de grupo 
faz algumas exigências novas ao terapeuta. Ele agora deve reagir 
de forma sensível a seis pessoas, em vez de uma; deve ser capaz 
de reconhecer e lidar objetivamente com o fluxo cruzado de sen
timentos que se desenvolvem dentro do grupo; deve esclarecer seus 
próprios sentimentos em relação aos vários membros do grupo, 
para que possa responder a cada um de maneira adequada. O ele
mento mais desafiador na situação de grupo é a possibilidade de 
liberar o potencial terapêutico do próprio grupo. A terapia de gru
po, e não terapia individual em grupo, é a meta. Se o terapeuta 
for habilidoso, o próprio grupo torna-se um agente terapêutico 
c toma seu próprio impulso, com resultados terapêuticos nitida
mente maiores do que se poderia obter com os esforços isolados 
do terapeuta. Um dos fatores é que os próprios membros assu
mem o papel de terapeutas, e esse desenvolvimento tem tanta im
portância para o processo global que será discutido numa seção 
subseqüente deste capítulo. Mas examinemos aqui, utilizando des
cobertas de pesquisa e exemplos de protocolos textuais, algumas 
das características distintivas da função do terapeuta ao traba
lhar com um grupo. 

O terapeuta busca compreender o que um membro do gru
po está dizendo e sentindo, tenta comunicar esse entendimento 
para o grupo e tornar mais fácil e seguro para o indivíduo avan
çar nas explorações de si mesmo. Telschow (211) mostrou, numa 
análise sistemática e extensa de protocolos, que as declarações 
lIIais produtivas do terapeuta são as que envolvem aceitação sim
ples do que é dito, reapresentação do conteúdo e esclarecimento 
do sentimento. Declarações dessa natureza são acompanhadas de 
lima exploração maior e mais penetrante por parte do membro 
do grupo. Tendem a reduzir a ameaça contida na situação e são 
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"liberadoras" para o membro do grupo que está tentando ver 

a si próprio mais claramente. As evidências indicam que, embo

ra a maior parte da interação do terapeuta com os membros este

ja amplamente relacionada com a quantidade de atividade dos 

membros, os que mais lucram com a experiência são aqueles a 

quem o terapeuta responde com declarações não-diretivas. As pes

quisas ainda não demonstraram este ponto, mas parece provável 

que essas declarações também dão segurança ao membro que ain

. da não participou de que ele pode juntar-se ao grupo sem medo 

de machucar-se. Nas sessões relatadas nas páginas 280-285, pode

se ter uma idéia do que o terapeuta faz nesse sentido. 

Mas o controle do ritmo e do momento oportuno também 
é importante. Aparentemente, há uma quantidade ideal de parti
cipação do terapeuta. Telschow idealizou uma medida de discór
dia em grupos e mostrou que a quantidade de discórdia tem a 
ver com a quantidade de participação por parte do terapeuta. O 
terapeuta não é um membro passivo do grupo; deve mostrar-se 
presente, dando o tom. Se ele se omitir demais, a discórdia se ins
tala, e a exploração dos sentimentos torna-se mais arriscada pa
ra os membros do grupo. O exemplo abaixo, um pequeno trecho 
de uma sessão de terapia de grupo, ilustra muito bem de que ma
neira os membros do grupo podem impedir um outro membro 
de explorar um tema até à exaustão. 

Erta. Bel!: Eu não tenho muita vida social aqui. Conheço al
gumas pessoas, mas não saio muito, porque não gosto muito de 
dançar ou coisas do gênero. 

Sr. Lewis: Humm. O que você costuma fazer para relaxar e 
se divertir? 

Srta. Bel!: Ah, vou ao cinema e leio. 
Lider: Humm. 
Srta. Bel!: (rindo nervosamente): E às vezes jogo cartas - só 

isso. 
Sr. Lewis: Espero que tome um coquetel de vez em quando. 

(O grupo ri.) 
Srta. Bel!: Sim, de vez em quando. (Longa pausa.) 
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Sr. Lewis: Bem, você ... tem interesse em conhecer pessoas? 

Srta. Bel!: Sim, eu ... ahn ... (Pausa.) 

Sr. Harding: Você acha que vem fazendo isso da maneira certa? 

Srta. Bel!: O quê? 

Sr. Harding: Acha que vem fazendo isso ... (Interrompido.) 

Srta. Bel!: Não, eu sei que não ... porque sei que não faço ne

nhum esforço para ... para esse... 
Sr. Lewis: Bem, claro, essas coisas ... ahn ... é estranho, não 


é, sempre que ... ahn (pigarreia), você não vem fazendo isso da ma

neira certa, mas não pode fazer da maneira certa porque algo a im

pede ... Uma vez eu tive uma experiência muito interessante nesse 

sentido. No ano passado, para falar a verdade. Um menino, um 

garoto de dezenove anos, (pigarreia), que morava perto da minha 

casa, era esquizofrênico, e ele vinha se ajustando muito bem. E en

tão ele perdeu o controle. E, ahn ... é muito ... esclarecedor vê-lo 

tentar fazer as coisas e querer ser capaz de sair e fazer as coisas 

e não conseguir. Como eu disse, não é um caso de ... não é que ele 

não quisesse. Ele simplesmente não conseguia... (pigarreia). Bem, 

é essa a situação com você, não é Dorothy? 


Srta. Bel!: Não. (O grupo ri, tenso.) 

Sr. Lewis: Bem, há algo que a impede. 


Embora o terapeuta deva seguir ativamente os sentimentos 
que se desenvolvem no grupo e expressar sua compreensão e acei
tação do que é dito, ele não pode ser tão ativo a ponto de domi
nar o grupo. Nossa prática tem sido no sentido de que o terapeu
ta retarde ligeiramente suas respostas, para dar aos membros do 
grupo uma oportunidade de assumirem o papel de terapeuta. Se, 
como freqüentemente acontece, algum membro do grupo captar 
o sentimento e responder de tal maneira que a pessoa que está 
falando possa continuar sua auto-exploração, o terapeuta per
manece em silêncio. Mas se algum sentimento importante não for 
reconhecido, ou se membros do grupo dificultarem a continui
dade da expressão pela negação dos sentimentos de um membro, 
o terapeuta deve intervir. Pesquisas indicam que a quantidade de 
atividade do terapeuta varia de reunião para reunião, mas que 
geralmente não há uma tendência à diminuição da atividade à me
dida que as sessões prosseguem. Manter o propósito em men
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te pode ajudar o terapeuta a perceber quando deve ser ativo e 
quando deve permitir que os membros do grupo atuem em seu 
lugar: a meta é manter no grupo uma atmosfera segura de acei
tação e compreensão, de modo que o indivíduo não se sinta mui
to ameaçado e encontre o máximo de segurança para o auto
exame. A expectativa seria, portanto, de que o terapeuta adequas
se habilmente seu comportamento de forma a assegurar a reali
zação de sua meta. 

Telschow estabeleceu várias outras relações interessantes evi
dentes no papel do terapeuta de grupo. Um bom índice da "cen
tralização no grupo" pode ser encontrado em sua correlação en
tre a atividade dos membros e a do terapeuta. Nos grupos estu
dados, observou-se uma correlação de 0,86 entre o número de 
declarações de um membro e o número de respostas do terapeu
ta a esse membro. Quanto mais baixa essa correlação, menos o 
terapeuta está seguindo o ritmo do grupo. 

Uma das descobertas de Telschow, que de certa forma con
traria as expectativas, é que a reapresentação do conteúdo pelo 
terapeuta é um pouco mais eficaz terapeuticamente do que a acei
tação simples ou o esclarecimento de sentimentos. A superiori
dade em relação à aceitação simples ("Humm", "Percebo", "En
tendo" etc.) não é surpreendente, mas o reflexo de sentimentos 
há muito tem sido considerado o tipo mais útil de resposta. Sua 
inadequação relativa pode consistir no seguinte: até que ponto 
os reflexos de sentimentos são interpretativos, indo além do campo 
perceptivo do indivíduo no momento. Telschow examina a pos
sibilidade ainda mais a fundo, demonstrando que indivíduos que 
não se beneficiaram com a experiência da terapia de grupo res
ponderam mais freqüentemente ao esclarecimento de sentimen
tos com declarações de caráter nitidamente defensivo ("aceita
ção ambivalente da interpretação, rejeição do esclarecimento, ex
pressões de confusão, comentários defensivos e desvio dos tópi
cos em discussão"). Aparentemente, esses indivíduos se sentem 
ameaçados pelos reflexos de sentimentos e respondem de forma 
a proteger sua organização atual do self. Essas questões preci

sam ser melhor examinadas, tanto nas situações de terapia indi
vidual quanto nas de grupo. 

Para compreendermos melhor o papel do terapeuta de gru
po, podemos voltar-nos novamente para o ponto de vista do clien
Il'. Aqui estão alguns trechos de diários escritos por membros de 
~l'upOS no decorrer da terapia: 

Lembro-me de uma declaração que parece ter sido a mais útil para 
mim. O esclarecimento feito pelo líder do grupo de que eu não sin
lo que meus valores sejam tão importantes quanto os dos outros 
parece ser algo em que venho pensando há muito tempo, quase que 
exatamente nessas mesmas palavras, e tenho a vaga sensação de já 
ler verbalizado isso. O reconhecimento disso por uma outra pessoa 
me deu uma grande sensação de alívio. Agora já não sinto a neces
sidade de esconder. 

Eu não acho que o líder do grupo esteja separado do grupo 
corno um todo. Ele fica em segundo plano, embora ocasionalmen
te chame a atenção para sentimentos significativos que ninguém mais 
havia comentado. 

É interessante o comportamento do líder do grupo. Ele não 
se intromete; no entanto, parece ser uma influência estabilizadora. 

Em diversas ocasiões, os membros comentaram que têm COllS

rji.lnl:Ía do que o terapeuta está fazendo quando responde a algu
IlIa outra pessoa do grupo, mas que ele é muito discreto quando 
Il'sponde a eles próprios. Aparentemente, quando está acompa
nhando uma pessoa de perto, o terapeuta torna-se uma parte har
IlIolliosa do pensamento dela, auxiliando o processo sem tensioná
lo pl'la injeção de novos elementos. 

08 MI:MBROS DO GRUPO COMO TERAPEUTAS 

Na terapia de grupo, ocorre um fascinante intercâmbio de 
papéis, lerapculicamente muito importante. Um membro pode 

~" 




I , I I 

TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

356 

introduzir um tema e desenvolvê-lo com a assistência não apenas 
do líder do grupo, mas também dos outros membros. Quando 
um novo tema é introduzido, esse membro pode abandonar o pa
pel do cliente perplexo e ansioso e assumir o papel de um mem
bro que compreende melhor o que o novo cliente está dizendo 
e que é mais capaz de ajudá-lo a esclarecer suas percepções de 
si próprio e de seu mundo. Com a introdução de um terceiro te
ma, pode sentir que não está muito interessado e preferir não par
ticipar. Ao longo de uma série de sessões, há um complexo en
trelaçamento de papéis, com diferentes indivíduos, em diferen
tes ocasiões, atuando como clientes ou como terapeutas. Essas 
atividades de terapeuta dos membros do grupo são de tal impor
tância no desenvolvimento de um grupo que merecem uma dis
cussão detalhada. 

Um exemplo de um membro agindo como terapeuta, extraí
do de um registro textual de uma sessão de terapia de grupo, po
de dizer mais do que muitos parágrafos descritivos: 

Sr. Ray: [Meu irmão] formou-se em medicina quando tinha 
vinte e quatro anos. Antes de eu ir para a Marinha, imaginava que 
iria me formar com tal idade, obter meu título de mestre com tal 
idade e, então, ter o doutorado à minha frente. Eu tinha muito or
gulho disso. (Pausa.) Mas, ahn, isso já não significa tanto para mim. 

Sr. Berg: Você acha que as atitudes de seus pais estimularam 
esse sentimento? 

Sr. Ray: Meus pais nunca disseram: "Você não está indo tão 
bem quanto B" [seu irmão]. Ficavam satisfeitos quando eu tinha 
um desempenho dentro da média. Nunca me pressionaram a ... me 
sair melhor. 

Sr. Berg: Quando ele se formou, seus pais ficaram muito feli
zes com ele. 

Sr. Ray: Ah, sim, sem dúvida. 
Sr. Berg: E quando você se formou, acha que pode ter se sen

tido um pouco rejeitado porque não houve o mesmo entusiasmo 
pela sua conquista? (Pausa.) Acho que estou me projetando nisso! 

Sr. Ray: Bem, eu não me senti, ahn, tão aceito como gostaria 
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de ter sido. E achei que minhas notas tinham muito a ver com isso. 
(Pausa.) Mas eu já não sinto aquele impulso para fazer melhor. .. 

Sr. Hill: Você sente que, ahn, a responsabilidade pelas notas 
é sua e que não importa a mais ninguém o que você faz. A idéia 
é essa? Sua motivação origina-se em você mesmo e não em tentar 
agradar alguma outra pessoa. 

Sr. Ray: Sim, acho que é isso. Já não fico tão preocupado em 
mostrar para meus pais que posso me sair bem. Ainda quero mos
trar isso a mim mesmo, e, ahn, estou mais satisfeito, só isso. Não 
sinto a necessidade de me apressar. 

Sr. Hill: Como se... é como se uma carga tivesse sido tirada 
de seus ombros. 

'Sr. Ray: Ah, sem dúvida. Não ficar insistindo em algo que a 
gente sente que não pode superar. 

Líder: Faz você se sentir muito mais independente ... livre. 
Sr. Ray: Ah, sim, no sentido de que eu posso satisfazer a mim 

mesmo e não tenho que me preocupar em satisfazer os outros. 

o estudo de Gorlow (71) sobre as atividades de membros do 
grupo como terapeutas esclareceu muitos pontos desse processo 
complexo e intrigante. Entre outras coisas, Gorlow demonstrou 
que a interação entre os membros do grupo sofre uma mudança 
qualitativa à medida que a terapia progride. Os membros pare
cem aprender a ser melhores terapeutas. Do início para o fim da 
terapia, há um aumento acentuado no comportamento de acei
tação e permissividade, acompanhado de um decréscimo no com
portamento interpretativo, avaliador e crítico. É possível que os 
membros-terapeutas aprendam com o líder, absorvendo suas ati
t udes e percebendo que o que ele faz é sensato e útil. Pode ser 
também que o comportamento caracterizado como terapêutico 
só possa emergir depois que a pessoa tiver conseguido algum pro
gresso na terapia. A permissividade e a capacidade de compreen
der e aceitar uma pessoa podem ser sintomas de uma maior segu
rança pessoal. O indivíduo tem menos necessidade de distorcer 
a experiência e pode responder de forma mais acurada, protegendo 
menos seus próprios conflitos. A descoberta de Gorlow parece 
apoiar esta última hipótese. Segundo ele, os indivíduos melhor 
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ajustados antes de começar a terapia são os mais capazes de as
sumir as atitudes construtivas do terapeuta nas sessões iniciais. 
À medida que a terapia avança e outros membros se beneficiam 
com a experiência, a relação entre ajustamento pré-terapia e qua
lidade da atividade como terapeuta desaparece. Porém, ao longo 
de todo o curso da terapia, os membros inicialmente mais ansio
sos e mais hostis, de acordo com os registras Rorschach, são os 
que mais utilizam críticas, avaliação e desaprovação. Os mem
bros inicialmente menos ansiosos e hostis tendem a usar técnicas 
como aceitação simples, esclarecimento de sentimentos, reapre
sentação de conteúdo, aprovação, estímulo e confiança. Qual
quer que seja a explicação, parece certo que membros de grupo 
tornam-se mais capazes de responder aos sentimentos dos outros, 
de uma maneira que tende a ajudá-Ias a explorar ainda mais es
ses sentimentos. 

Gorlow também descobriu relações significativas e interes
santes entre o ganho na terapia e a adoção do papel de terapeu
ta. As pessoas que mais se beneficiaram com a terapia também 
foram aquelas que mais empregaram, em suas respostas aos mem
bros que estivessem apresentando problemas, os tipos de decla
rações de terapeuta que se acredita serem as mais benéficas. Quan
do a adoção de comportamento não-diretivo por parte de mem
bros-terapeutas é relacionado graficamente com o tempo, a cur
va para os que foram avaliados como "mais beneficiados" apre
senta uma elevação pronunciada, enquanto que a curva para os 
indivíduos avaliados como "menos beneficiados" segue um cur
so mais plano. Evidencia-se aqui uma possibilidade com dois sen
tidos. A conquista de maior integração pessoal pode fazer com 
que uma pessoa se torne mais útil para os outros. Por outro la
do, o benefício talvez seja decorrente do próprio ato de dar aju
da. Ou pode ser que as duas afirmações sejam verdadeiras. Te
mos certeza apenas da relação observada, não da fonte ou dire
ção da causa. 

A seleção dos membros do grupo 

Dois conjuntos de probabilidades estão envolvidos na ques-

PSICOTERAPIA CENTRADA NO GRUPO 

359 

tão de quem deve entrar na terapia de grupo. Uma é a de que 
o indivíduo lucre com a experiência; outra é a de que o grupo 
lucre com a presença dele. As duas considerações são importan
tes, mas não sabemos como construir uma equação que expresse 
o sutil inter-relacionamento entre ambas, nem podemos identifi
car as variáveis de personalidade que deveriam entrar em tal cál
culo. Tudo o que temos para nos basear são algumas regras prá
ticas, que se derivaram não de pesquisas, mas de nossos fracas
sos evidentes - definindo portanto limites externos bastante frou
xos. Mas este é o tipo de problema que pode ser submetido a pes
quisas, e podemos prever uma maior eficácia da terapia de gru
po quando soubermos como escolher as pessoas e de que modo 
compor os grupos para obter uma harmonia interpessoal ideal. 

Pelo lado positivo, podemos aplicar os mesmos critérios de
senvolvidos a partir da experiência na terapia individual centra
da no cliente, conforme descrito nas páginas 262-265 (Capítulo 
5). Do ponto de vista do indivíduo, o único critério que parece 
coerentemente aplicável é ele escolher ou não, sem pressão, par
ticipar de um grupo e trabalhar num problema de seu interesse. 
É possível pensar em muitos tipos de pessoas que, supostamente, 
não se beneficiariam com uma experiência de grupo: uma pessoa 
extremamente tímida, uma pessoa excessivamente ansiosa, uma 
pessoa intensamente hostil, uma pessoa profundamente pertur
bada. Mas nossas previsões em casos individuais, baseadas em 
pressuposições lógicas, tiveram tanta freqüência de equívocos 
quanto de acertos. Uma pessoa carregada de culpa por experiên
cias sexuais profundamente perturbadoras é capaz de eliminar boa 
parte de sua ansiedade e idealizar planos realistas para recons
t ruir sua vida. Uma professora tão tímida que mal conseguia fa
lar no grupo escreve voluntariamente, um ano depois, que a ex
periência significou mais para ela do que poderia expressar, que 
pela primeira vez em anos ela estava de fato gostando de seu tra
balho. Uma pessoa muito fechada, diagnosticada como esquizo
frênica, que era incapaz de cumprir os horários marcados com 
seu terapeuta individual, freqüenta o grupo regularmente e per-
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manece sentada em silêncio - possivelmente com pouco ganho, 
é verdade, mas com alguma evidência de maior competência so
cial do que demonstrara anteriormente. Rapazes de uma gangue 
do Harlem, violentos como a sociedade pode fazer seus segrega
dos, e com mau prognóstico na terapia mesmo de acordo com 
as previsões mais otimistas, freqüentam o grupo regularmente 
e regularmente passam os primeiros quarenta e cinco minutos da 
sessão zombando cruelmente uns dos outros, utilizando apenas 
os últimos minutos de cada semana numa exploração íntima de 
seu ódio profundo pelos pais e por todo tipo de autoridade. Sim
plesmente não sabemos como dizer quem irá ou não lucrar com 
a terapia, e não encontramos uma maneira melhor de responder 
a essa questão do que deixá-la por conta do indivíduo. 

Por outro lado, temos algumas hipóteses provisórias relati
vas a indivíduos que tendem a perturbar um grupo e acerca da 
composição de grupos em termos das relações entre as pessoas 
a serem incluídas. Vários grupos, em nossa experiência, tiveram 
o progresso dificultado por pessoas perturbadas mas psicologi
camente sofisticadas, que podem empregar seu conhecimento de 
psicodinâmica com os outros de forma cruel. Membros de gru
pos parecem menos capazes de se protegerem desse tipo de ata
que deliberado. Se uma pessoa encontra-se em terapia há um ou 
dois anos, sem benefícios evidentes, começamos a achar que tal
vez fosse melhor para ela prosseguir o trabalho em terapia indi
vidual, em vez de continuar num grupo. Tivemos experiências in
felizes de homens com diagnóstico de "estado de ansiedade" em 
grupos onde um dos membros tinha tendências psicóticas. Inca
pazes de responder aos sentimentos dos outros, essas pessoas pro
fundamente perturbadas às vezes diziam coisas que não podiam 
ser toleradas por seus colegas de grupo ansiosos e ainda sensí
veis. Em geral, preferimos não incluir no grupo pessoas extre
mamente hostis e agressivas, sejam ou não psicóticas, porque elas 
tornam difícil, quando não impossível, obter a atmosfera de acei
tação e ausência de ameaça essencial para o sucesso do grupo. 
Finalmente, quanto à composição global, consideramos desejá-
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vel não formar grupo com pessoas que mantenham contato ínti
mo diário fora do grupo. Alguns grupos assim compostos tive
ram sucesso, mas outros perderam-se devido aos sentimentos de 
culpa que são transportados da situação de grupo para a vida co
tidiana. Expressões de hostilidade e de dúvida em relação a si mes
mo, que podem ser suportadas no contexto do grupo, são perce
bidas de forma diferente em contatos fora do grupo e parecem 
ameaçadoras demais para a organização do self que a pessoa es
tá se esforçando para manter. Como exemplo, em nosso plane
jamento atual de trabalho com alguns grupos de casais, temos 
considerado uma precaução sensata pedir a marido e mulher que 
participem de grupos diferentes, que se reunirão em diferentes 
ocasiões. Acreditamos que esse arranjo assegura maior liberda
de para o indivíduo e diminui a confusão, na vida cotidiana, que 
poderia resultar de sentimentos de culpa e de uma possível per
cepção distorcida das expressões do cônjuge no grupo. 

Ocasionalmente surge a questão da conveniência de combi
lIar terapia individual e de grupo. Já fizemos isso, com nenhuma 
razão para sugerir que não deva ser feito e com alguma evidência 
de que a combinação é particularmente eficaz. Achamos que a 
decisão deve ser deixada a cargo do indivíduo e de seu terapeuta. 

Em parte como procedimento de seleção e em parte como 
meio de ajudar a pessoa a preparar-se para entrar num grupo, 
realizamos, rotineiramente, uma entrevista individual inicial com 
cada candidato à terapia de grupo. Existe aí uma oportunidade 
para a pessoa e seu terapeuta de grupo se conhecerem, de forma 
a que haja alguma sensação de intimidade na primeira reunião 
do grupo. Para o cliente é também uma oportunidade de apren
der alguma coisa sobre a natureza da experiência de grupo e to
mar a decisão final quanto a querer ou'não participar. E o tera
peuta tem uma oportunidade de proteger o interesse do grupo co
mo um todo, naqueles poucos casos em que parece melhor suge
rir à pessoa que trabalhe em terapia individual por algum tempo, 
antes de decidir integrar-se a um grupo. Essas entrevistas envol
vem alguma estruturação da experiência que está por vir, e todos 
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os esforços são feitos para se criar nesse primeiro encontro os sen
timentos de aceitação e respeito que serão estimulados ao máxi
mo no grupo. 

A eficácia da terapia de grupo 

A avaliação da eficácia da terapia de grupo é difícil, assim 
como acontece com todas as terapias. Em última análise, temos 
que nos contentar com uma avaliação clínica global, baseada na 
observação de vários casos, feita por pessoas competentes para 
realizarem esses julgamentos. Os julgamentos daqueles que tra
balharam com grupos posiciona-se inequivocamente no lado po
sitivo. A terapia de grupo funciona. É uma abordagem eficaz para 
ajudar as pessoas a lidarem com seus problemas. Mais especifi
camente, e pelos mesmos padrões, o tipo de terapia de grupo aqui 
descrito gera, sem dúvida, benefícios pessoais para os participantes 
individuais. Vamos examinar algumas das evidências de que dis
pomos neste estágio inicial de investigação. 

As tentativas de avaliar mudanças no ajustamemo tiveram 
muitas vezes que basear-se, em parte, na própria estimativa do 
indivíduo sobre seu crescimento. Por mais duvidosas que sejam, 
essas estimativas não podem ser negligenciadas sem que se omi
tam dados importantes. Em nossos esforços de compreender me
lhor o processo da terapia centrada no grupo, com muita freqüên
cia pedimos aos membros do grupo que escrevam avaliações de 
sua experiência, algumas vezes anonimamente e outras vezes com 
identificação. Essas avaliações variaram desde declarações de que 
o trabalho com o grupo teve algum valor até opiniões expressas 
de que foi uma experiência profundamente significativa. Mesmo 
descontando, nas declarações, a tendência do cliente a ser gentil 
e útil para os investigadores, permanece a impressão global de 
que as pessoas encontraram muita ajuda na terapia de grupo. 
Esses ganhos mantiveram-se por pelo menos dois anos, confor
me revelam entrevistas de acompanhamento, e em alguns relatos 
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uparecem declarações de que o grupo proporcionou apenas um 
ílllpulso inicial para o crescimento. 

Em declarações colhidas três meses após a conclusão da te
rapia, Peres observou que, além dos benefícios relativos à ma
lIeira de lidar com problemas e conflitos específicos, os indivÍ
dllos reportaram também dois outros tipos de ganhos: uma acei
la~ão maior do self e uma disposição, por parte da pessoa, de 
ser ela me~ma e a internalização e o prosseguimento do processo 
fl.'rapêutico. Esses dois tipos de ganhos podem ser ilustrados por 
declarações de membros do grupo. A facilidade aumentada de 
mlocar o self em ação em situações sociais é exemplificada na 
,~l'gllinte citação: 

Ganhei muita autoconfiança só por ser um membro do grupo 
e ter sido aceita por todos ... Pareceu-me que, ao ser franca quanto 
a meus sentimentos nas reuniões de grupo, fui aceita por todos os 
demais. Isto foi transportado, em grande medida, para outras si
tuações. Agora, ao conhecer novas pessoas, sou simplesmente "eu", 
sem reprimir coisas e sentimentos por medo de que os outros pos
sam não compreender. (146, p. 170) 

A idéia de que o processo pode ser encampado e continuado 
dentro do self da pessoa é muito interessante. Uma declaração 
de um membro do grupo pode esclarecer o significado disso. 

Há uma coisa que me pego fazendo quando experimento ten
sões fora do grupo. Eu me vejo meio que verbalizando o sentimen
to da maneira como faço no aconselhamento, como se ref1etisse 
de volta para mim mesmo meus próprios senLimentos; em outras 
palavras, sou uma espécie de orientador para mim mesmo e, dessa 
forma, resolvi alguns de meus problemas. 

Bem, acho que o que aconteceu, foi como se eu tivesse absor
vido o processo, ou internalizado, por assim dizer, o que ocorre 
numa situação de aconselhamento. Isso me ajudou em outros pro
blemas que não foram expressos aqui. 

Estou começando a pensar que talvez não sejam apenas os in
sights propriamente ditos, mas o processo que está por trás dos in
sights que é tão valioso ... Você se sente permissivo em relação aos 
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próprios sentimentos, pode refleti-los, e isso faz de você um indiví
duo independente. (146, pp. 170-171) 

Ou esta declaração feita por um outro membro: 

Boa parte de minha compreensão foi obtida nos contatos te
rapêuticos, e muito mais depois que os contatos terminaram, quando 
eu internalizei o hábito de tentar estar consciente de meus verda
deiros sentimentos - uma internalização do que ocorria na tera
pia. (146, p. 171) 

Essas declarações revelam um pouco do sentimento de mu
dança experimentado pelo participante da terapia de grupo. Os 
dados não indicam se a mudança é apenas no sentimento ou se 
está relacionada com outras· mudanças. 

Nos protocolos textuais de sessões de terapia de grupo, são 
reportadas mudanças comportamentais que constituem, talvez, 
uma base mais sólida para a avaliação das mudanças do que as 
declarações de resumo final. Um tipo de mudança observado com 
muita freqüência é que o indivíduo começa a perceber seu mun
do de uma'maneira diferente. As circunstâncias podem não se 
alterar significativamente, mas a percepção da situação e o com
portamento adotado se modificou. Eis aqui um trecho de um pro
tocolo textual que ilustra esse ponto. 

Sr. Flowers: Uma coisa interessante aconteceu comigo um dia 
desses. Recebi uma carta de meu pai. Ele escreve cartas lindas, mas 
minha esposa e eu conversamos a respeito e achamos que os senti
mentos dele eram um pouco fora da realidade. Ele não parecia com
preender de fato nossos problemas ... Sempre nos sentimos um pouco 
hostis em relação a ele por causa disso ... por escrever em termos 
altruísticos ... que minha esposa estava fazendo um nobre sacrifí
cio ao decidir trabalhar fora ... e coisas assim. A carta que eu rece
bi ontem ... eu a li inteira e pensei: "Puxa, esta carta está legal". 
Então eu a levei para minha esposa ler e disse: "Você não acha que 
esta carta está diferente?" E ela respondeu: "Pensando bem, não 
vejo nenhuma diferença entre esta e as outras". 
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Sr. Flowers: Aparentemente não mudaram. Eu a reli e ela de 
fato pareceu ser a mesma coisa, mas eu extraí dela um sentimento 
de interesse, só isso. 

Sr. Arnold: Comigo aconteceu uma coisa bem parecida ... Eu 
percebo que me sinto diferente em relação aos meus pais e que, ahn, 
na verdade nenhuma mudança, ou muito pouca mudança, aconte
ceu neles desde que percebi essa alteração nos meus sentimentos. 
A mudança foi quase que inteiramente minha. Passei parte do fim 
de semana com eles e tive oportunidade de observar as coisas, e 
eles continuam basicamente os mesmos. Mas eu consigo responder 
a eles de forma diferente. Já não reajo com tanta agressividade quan
to costumava fazer. 

Sr. Flowers: Isso é muito parecido com a experiência que tive 
em minha última visita a meus pais. Antes, sempre havia discus
sões ... geralmente sobre assuntos abstratos. Acho que essa é uma 
forma de liberar minha agressividade. Eu o deixava muito irrita
do, perturbado ... defendendo a identificação que ele sentia com o 
Partido Republicano. Mas, dessa vez, não aconteceu nada disso. 
Nas discussões que tivemos, simplesmente ficamos de acordo ou 
expressamos nossas diferenças de opinião. Não houve aquela ten
são ... aquele sentimento incômodo que eu sempre sentia quando 
estava com ele. Foi muito diferente. 

E há evidências comportamentais que confirmam esse pon
to. Um universitário sem nenhum contato social aprende a dan
çar e passa a gostar de ir a festas; vários rapazes delinqüentes con
seguem empregos; um homem percebe que seus devaneios com
pulsivos de repente pararam de acontecer; uma mulher à beira 
do divórcio descobre que há muita solidez em seu casamento; vá
rios estudantes relatam uma melhora em suas notas; e assim por 
diante. Essas mudanças não ocorrem para todos, claro, mas são 
relatadas com freqüência suficiente para assegurar que algo im
portante está acontecendo com as pessoas envolvidas; devido a 
essas mudanças, encontram-se expressões de maior satisfação com 
a vida. Como diz uma jovem: "Outro dia, andando pela rua, per
cebi que estava cantarolando uma música. Nem acreditei que era 
eu mesma! Não fazia isso há anos". 

Sra. Smith: Quer dizer que as cartas não mudaram? Por fim, devemos avaliar a eficácia da terapia de grupo em 
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, I CAPíTULO 8 termos quantitativos. Queremos saber que porcentagem de expe
LIDERANÇA E ADMINISTRAÇÃO CENTRADAS NOriências bem-sucedidas se pode esperar, e vamos precisar de al
GRUPOguns índices da eficiência relativa entre terapia de grupo e tera

pia individual. Apenas começamos a caminhar nessa área. Num por Thomas Gordon, Ph.D. 

extenso projeto de pesquisa envolvendo dezesseis participantes de 
terapia de grupo, os três líderes de grupo julgaram que oito dos 
membros obtiveram ganhos evidentes, enquanto os outros oito 
conseguiram apenas ganhos incertos, ou nenhum. Os julgamen
tos foram confirmados por medições objetivas, e os números po
dem ser supra ou subestimados. Os benefícios observados podem 
ter sido apenas temporários, ou a ausência de benefícios pode ter 
sido refutada por um crescimento posterior, estimulado pela te
rapia. Mas essa avaliação, embora pouco rigorosa, é encoraja
dora. Afirmações mais explícitas e detalhadas devem aguardar • 
novos estudos. 

Provavelmente, ninguém que tenha tentado seriamente 
trabalhar com psicoterapia individual com uma orientação essen

lEITURAS SUGERIDAS cialmente centrada no cliente deixou de pensar na possibilidade ;1
de aplicar essa filosofia à liderança de grupo e administração or

Para um resumo do desenvolvimento histórico da terapia de ganizacional. Os profissionais do Centro de Aconselhamento da 1 
grupo, o leitor pode recorrer a Klapman, Group Psychotherapy Universidade de Chicago freqüentemente levantam a questão de 
(102). Outros livros básicos sobre terapia de grupo são: Moreno, se fatores como aceitação, compreensão e permissividade teriam 
Group Therapy (135); Slavson, Analytic Group Psychotherapy efeitos terapêuticos tanto para grupos como para indivíduos. Se
(192); Foulkes, Introduction to Group-Analytic Psychotherapy \\ria plausível experimentar uma abordagem terapêutica em situa
(61); e Schilder, Psychotherapy (177). ções fora do consultório clínico? Qual seria o efeito se o supervi fPara relatos de terapia de grupo centrada no cliente com sor de um grupo tentasse criar conscientemente uma atmosfera : 
crianças, ver o livro de Axline (14, Capítulos 20, 21, 22) e seu de aceitação na qual os membros pudessem trabalhar? É possí

~ 

artigo sobre como lidar com tensões raciais num grupo de crian
vel a um chefe, líder ou administrador ser "ter-apêutico" nas re !r:1 

ças (15). 
lações com seus subordinados? Qual seria o impacto, num grupo 

Praticamente não existem pesquisas publicadas sobre tera
de professores de um colégio, se o diretor adotasse procedimen

pia de grupo até o momento. O trabalho de Peres (146) é um dos 
tos que os encorajassem a expressar abertamente seus sentimenpoucos estudos publicados. Espera-se que outros estudos men
tos de frustração e de.sânimo, suas críticas quanto às diretrizescionados aqui sejam publicados num futuro próximo. 
administrativas, bem como seus sentimentos mais positivos? Qual 
poderia ser o efeito, numa organização industrial, se um consul

'I 

j;1 
~ ai.. 



TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

368 

tor contratado pela gerência assumisse convictamente a função I 
de fazer com que a organização aprendesse a resolver seus pro
blemas com seus próprios recursos? Este capítulo destina-se à dis
cussão dessas questões, que tanto nos têm intrigado, provocado 
e desafiado. Faremos uma tentativa de formular algumas propo
sições relativas à natureza dos grupos e de construir uma defini
ção provisória de uma abordagem terapêutica social- uma abor
dagem centrada no grupo - em liderança e administração. 

Muitas, foram as razões que despertaram o interesse pela apli
cação dos princípios e da filosofia da psicoterapia centrada no 
cliente à supervisão e administração de grupos. Muitos de nós 
sentiam-se extremamente incomodados por manter atitudes' 'te
rapêuticas" em relação a clientes perturbados e adotar atitudes 
bastante diferentes em relação aos trabalhadores de uma fábri
ca, ao corpo docente de uma faculdade, a uma organização de 
ação social. Estaríamos apenas desempenhando um papel nas ses
sões terapêuticas? Isso não parecia ser verdade, pois a experiên
cia clínica contínua como terapeutas centrados no cliente levou
nos a desenvolver atitudes incomumente fortes e sinceras em re
lação à capacidade do cliente para o autodirecionamento e a re
cuperação psicológica por iniciativa própria. Parece, contudo, que 
as atitudes aprendidas no ambiente clínico, embora sejam since
ras, não são facilmente transportadas para outros ambientes so
ciais. Aparentemente, essas atitudes só podem ser transferidas se 

'Iii 	 de fato experimentamos os efeitos de testar uma abordagem te
I 	 rapêutica em cada nova situação, primeiro com um grupo de clien

tes, depois com uma classe escolar, depois com um grupo de dis
cussão, depois com um grupo de funcionários. Quando nos de
frontamos pela primeira vez com uma nova situação interpessoal, 
nunca estamos bem certos de que a abordagem será eficaz. Con
seqüentemente, é perturbador descobrir que, como terapeuta, você 
não sente necessidade de dirigir a vida da outra pessoa, mas co

I! 	 mo líder de grupo você muitas vezes faz exatamente isso. Ou en
tão, mesmo sabendo qual o efeito de uma atmosfera não amea
çadora sobre os clientes, você se pega constantemente ameaçan-
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do membros do grupo de funcionários ao interpretar comporta
mentos, interromper declarações ou alegar que as preocupações 
deles com a falta de progresso profissional são injustificadas. A 
percepção de nossas próprias incoerências resultou em alguns 
auto-exames de nossa parte. Estimulou também nossas reflexões 
sobre essas questões e levou muitos de nós a experimentar a abor
dagem centrada no grupo em outros ambientes. 

Nossas primeiras experiências não foram totalmente bem
sucedidas. Através delas, porém, descobrimos que indivíduos em 
grupos respondiam de forma muito semelhante a clientes em te
rapia. Pudemos perceber claramente as fortes resistências à mu
dança, a dependência inicial em relação ao líder para direciona
mento e orientação, os efeitos da avaliação e do diagnóstico, a 
inevitável frustração dos membros do grupo ao terem que agir 
por conta própria. Pudemos observar também o impacto de uma 
atmosfera permissiva e a força das atitudes de compreensão e acei
tação por parte do líder. Em resumo, foi impressionante obser
var nesses grupos algumas das mesmas forças psicológicas que 
atuam na terapia com indivíduos. As primeiras experiências, por
tanto, foram muito importantes para estimular a reflexão sobre 
a liderança terapêutica de grupos. 

Um outro tipo de experiência contribuiu muito para nosso 
crescente interesse na área - a tentativa de experimentar um no
vo tipo de administração em nossa própria organização no Cen
tro de Aconselhamento. No decorrer de alguns anos, fizemos ex
periências com vários procedimentos e diferentes estruturas or
ganizacionais. O elemento essencial foi sempre a participação má
xima de todos os membros da equipe em questões relativas ao 
grupo como um todo. Embora ainda tenhamos muito a apren
der, e o funcionamento de nossa equipe nem sempre correspon
da às nossas expectativas, sentimos a partir dessa experiência que 
nos tornamos mais conscientes de alguns dos elementos impor
tantes na liderança e administração organizacionais. 

Nossa reflexão e experimentação na área também foram es
timuladas pelas pesquisas e teorias de outras pessoas que recen-
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temente demonstraram interesse por esses problemas. Alguns de 
nós utilizam idéias de outros investigadores e grupos, aos quais 
faremos referência ao longo deste capítulo. O autor foi influen
ciado pelo Tavistock Institute da Inglaterra, pelo movimento de 
dinâmica de grupo nos Estados Unidos e pelas pessoas responsá
veis pelo National Training Laboratory em Bethel, no Maine. Por 
fim, a motivação para nossa reflexão e trabalho na área deve-se 
também, sem dúvida, ao desafio que a maioria dos cientistas so
ciais enfrenta ao pesquisar os problemas atuais de nossa socieda
de. Os problemas cruciais de nossa civilização são problemas hu
manos. Todos nós esperamos contribuir, de algum modo, para 
a solução dos conflitos entre diferentes nações, diferentes gru

I' 	 pos raciais e religiosos, entre empregados e patrões. Estamos cien
tes da enorme necessidade de descobrir maneiras de aumentar a 
participação do cidadão comum nas questões que lhe dizem res
peito. Gordon Allport expressou-se bem quanto a isso: 

... a escolha resume-se a duas alternativas: ser capaz de uma 
análise mais aguçada do ambiente comportamental e de uma parti
cipação mais ativa na reformulação desse ambiente ou ceder pro
gressivamente à autoridade externa, à uniformidade, à disciplina 
e à dependência em relação ao líder. A batalha existe aqui e agora 
dentro de cada um de nós. A resposta à complexidade cada vez maior 
da esfera social é um esforço renovado de participação por parte 
de cada um, ou então um declínio progressivo de uma massa inerte 
e submissa, sujeitando-se ao governo de uma elite que terá pouca 
consideração pelos interesses básicos do homem comum. (6, p. 125) 

Algumas proposições relativas à capacidade de ajustamento de 
grupos 

No atual estágio de nossas reflexões, seria presunção alegar 
a existência de um sistema teórico bem formulado sobre grupos. 
Mesmo assim, a partir de nossas experiências, podemos começar 
a construir um esboço preliminar para uma teoria que seja coe
rente com essas experiências. Admitimos que o esboço será in

completo. No momento, não passa de um esqueleto, desprovido 
de carne em muitos pontos. Sua inclusão aqui fundamenta-se na 
esperança de que possa esclarecer um pouco mais nossa formu
lação subseqüente da abordagem centrada no grupo para liderança 
e administração. 

A base teórica para o raciocínio em termos de grupos será 
apresentada como uma série de proposições. Muitas delas têm a 
natureza de pressuposições e são enunciadas de uma forma que 
dificultaria testá-las experimentalmente. Seria correto dizer que 
essas proposições representam simplesmente algumas entre as vá
rias estruturas de referência possíveis para a reflexão sobre grupos. 

I) Um grupo é definido como duas ou mais pessoas que têm 
uma relação psicológica entre si. Ou seja, os membros existem 
como grupo no campo psicológico de cada um deles, encontrando
se em algum tipo de relação dinâmica uns com os outros. 

Tentamos estabelecer aqui alguns critérios que possam ser 
aplicados para diferenciar um grupo de outros conjuntos de in
divíduos. De acordo com a definição de Krech e Crutchfield (106), 
um grupo é constituído de pessoas cujo comportamento tem in
fluência direta no comportamento dos outros membros. 

II) Os grupos apresentam, durante um período específico de 
tempo, algum grau de instabilidade ou desequilíbrio como resul
tado de forças dentro do grupo. O grupo, portanto, é um siste
ma dinâmico de forças. Mudanças em qualquer parte do grupo 
produzem mudanças no grupo como um todo. 

Essa proposição ressalta a noção de que o comportamento 
de membros de um grupo afeta o comportamento de outros mem
bros. Mas também atribui aos grupos as qualidades de um siste
ma de forças dinâmicas internas em estado de mudança e reorga
nização contínuas. Imaginemos, por exemplo, uma organização 
industrial cujo gerente de pessoal decidiu introduzir um novo sis
tema de avaliação dos funcionários. De acordo com a Proposi-
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ção II, essa ação por parte do gerente de pessoal acarretará mu
danças em outras partes da organização. Os supervisores podem 
não gostar do trabalho burocrático extra envolvido no novo pro
cedimento; alguns funcionários podem perceber o novo procedi
mento como um meio de eliminar os trabalhadores menos capa
zes; o representante do sindicato vê essa ação como um rompi
mento do acordo feito entre o sindicato e os empregadores quan
to ao sistema de avaliação de mérito; um supervisor de linha 
ressente-se pela autoridade do departamento pessoal sobre o se
tor de produção. Um ato aparentemente isolado, portanto, per
turba o equilíbrio de toda a estrutura da fábrica. 

III) O comportamento do grupo que reduz o desequilíbrio 
produzido por mudanças nas forças internas do grupo pode ser 
descrito como comportamento de ajustamento. O grau em que 
o comportamento do grupo cumpre a tarefa de ajustamento é fun
ção da adequação dos métodos empregados pelo grupo em rela
ção à natureza do desequilíbrio interno. 

Essa proposição afirma de um modo mais técnico um fato 
que todos reconhecemos. Ou seja, o grau de sucesso com que um 
grupo se ajusta a uma força disruptiva interna depende do em
prego de métodos diretos e adequados de ataque ao problema. 
Esse princípio apresenta correlação com o comportamento indi
vidual. Uma pessoa vê-se numa situação geradora de conflito que 
lhe perturba o equilíbrio. Ela se torna tensa e inquieta. Voltar-se 
para a bebida pode trazer um alívio temporário da tensão, mas 
está longe de ser um ajustamento adequado ao estado de confli
to presente no organismo como um todo. Até que a pessoa se torne 
consciente da natureza do conflito, é pouco provável que seu com
portamento produza ajustamento. Da mesma forma, os grupos 
freqüentemente exibem comportamentos que resultam em ajus
tamento apenas parcial, ou em nenhum ajustamento, e os exem
plos disso são tão numerosos que dificultam uma classificação. 
Buscar um bode expiatório, fazer projeções, inibir expressões de 
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sentimentos, culpar os líderes, atacar outros grupos, omitir-se, 
regredir a uma relação de forte dependência com o líder - estas 
são algumas das soluções parciais mais comuns adotadas por 
grupos. 

IV) O comportamento de ajustamento de um grupo será mais 
adequado quando o grupo utilizar os recursos máximos de todos 
os seus membros. Isto significa participação máxima de todos os 
membros do grupo, cada um dando a sua contribuição mais efe
tiva. 

Esta proposição é uma maneira de dizer que as melhores de
cisões, ou as ações mais apropriadas de um grupo, são aquelas 
que se baseiam na quantidade máxima de dados ou recursos de 
seus membros. Assim, o grupo mais eficaz será aquele em que 
houver participação de todos os membros, cada um oferecendo 
sua contribuição mais criativa. Essa idéia foi expressa no relató
rio do Comitê de Direitos Civis da Presidência: 

A democracia pressupõe, como regra geral que a maioria tem 
maior probabilidade, do que qualquer minoria, de tomar decisões 
acertadas e desejáveis, do ponto de vistados interesses de toda a 
sociedade. Toda vez que uma pessoa qualificada vê recusado seu 
direito de expressar opiniões em questões públicas, um dos compo
nentes de uma maioria potencial é perdido, e a formação de uma 
política pública social é posta em risco.:. 

Como o conceito de mercado livre de idéias, no qual a verda
de sempre acaba por prevalecer, pode manter sua validade se for 
negado às idéias de certos indivíduos o direito de circulação?" (218, 
pp. 8-9) 

Embora essas declarações tenham sido tiradas do contexto 
de "direitos civis" dos cidadãos, refletem a essência da proposi
ção acima - ou seja, que o melhor para um grupo é o que tiver 
sido formulado a partir das contribuições de todos os membros 
do grupo. 

Se essa proposição for válida, ajuda a esclarecer o valor da 
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"participação". O conceito de participação dos membros do gru
po pode ser encontrado em quase todos os artigos que tratam dos 
problemas de liderança e administração de grupos - e foi enfa
tizado como um princípio da supervisão industrial, da ação co
munitária e das relações entre empregados e patrões. Em psico
logia, esse conceito ganhou o nome de "envolvimento do ego". 
Com muita freqüência, porém, parte dessa literatura dá a impres
são de que a participação e o envolvimento do ego são coisas a 
serem alcançadas para que os membros do grupo aceitem mais 
facilmente os planos, metas ou decisões já formulados pelos lí
deres. A obtenção da participação torna-se, assim, uma técnica 
de liderança para satisfazer os desejos naturais dos membros do 
grupo de realização, status e reconhecimento. É verdade que gru
pos participativos parecem ter uma melhor disposição de ânimo 
do que grupos autoritários ou centrados no líder. Mesmo assim, 
nem sempre a participação é vista também como uma contribui
ção para a eficiência total do grupo. Nem sempre há uma genuí
na crença por parte dos líderes de que a participação tem um re
torno em termos de melhores decisões, mais produção, ganhos 
econômicos e um ajustamento mais adequado do grupo. 

Essa concepção estreita da participação como método de ob
ter concordância pacífica tem sido observada nas atitudes de al
guns executivos industriais. French, Kornhauser e Marrow defi
nem três padrões principais de controle executivo, um dos quais 
é caracterizado por esforços para obter, através de "participa
ção" e "cooperação", concordância, lealdade, boa vontade e 
bem-estar dos trabalhadores. Esses autores enfatizam que tais prá
ticas são um expediente empregado pelo corpo administrativo. 

Sob tais circunstâncias, a "cooperação democrática" é, na me
lhor das hipóteses, um eufemismo, e na pior das hipóteses um pro
cesso enganoso de criar ilusão. Às vezes, a administração usa deli
beradamente os símbolos atraentes de democracia, participação, dis
cussão homem a homem, decisão de grupo etc., para criar a atmos
fera desejada na qual possa manipular sem problemas as atitudes 
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de seus funcionários, manter a lealdade deles e continuar dirigindo 
a empresa "da maneira como deve ser dirigida", sem interferên
cias irritantes vindas de baixo. (62, pp. 44-45) 

Recordo-me do comentário de um líder de grupo de treina
mento sobre o fato de que sua maior preocupação era quanto à 
maneira de conciliar suas convicções intelectuais - de que o grupo 
devia decidir suas próprias metas e os métodos para atingi-las 
com as idéias dele, igualmente fortes, de quais deveriam ser essas 
metas e métodos. Esse mesmo dilema é observado nos estágios 
iniciais de aprendizagem da psicoterapia centrada no cliente, quan
do os indivíduos começam a examinar se suas próprias atitudes 
básicas em relação às pessoas são coerentes com a "técnica" que 
estão aprendendo. Um pastor protestante perguntou certa vez, 
num dos cursos: "Como posso eu, como pastor, usar essa abor
dagem em meu aconselhamento e, ao mesmo tempo, fazer com 
que o cliente saia de lá com a convicção de que sua fé no Divino 
foi responsável por sua recuperação?" 

V) Um grupo tem, dentro de si mesmo, as capacidades de 
ajustamento necessárias para conquistar um maior grau de har- .;.: 
monia interna e produtividade e para alcançar um ajustamento 
lIIais efetivo com seu ambiente. Desde que certas condições se-
jam satisfeitas, o grupo irá mover-se na direção de uma maior 

utilização dessas capacidades. 

Essa é uma reenunciação da hipótese básica centrada no clien

le aplicada a um grupo, em vez de a um indivíduo. Da mesma 

maneira que a hipótese sobre o indivíduo, ela enfatiza as forças 

de crescimento positivas que, se liberadas, resultam num maior 

f(rau de harmonia interna e eficiência produtiva e num ajustamen

lo mais efetivo ao ambiente. Essa hipótese enfatiza a capacidade 

inlerna de um grupo, sustentando que todos os grupos têm essa 

capacidade e que é uma questão de processo ou desenvolvimento 

para que um grupo consiga realizá-la. Em outras palavras, um 
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grupo pode não ser capaz de resolver imediatamente um proble
ma existente, no entanto pode e irá desenvolver-se numa direção 
que o conduzirá à melhor solução, desde que certas condições es
senciais sejam satisfeitas. 

Ficará evidente que, embora expressa na forma de uma pro
posição, essa idéia assemelha-se mais a uma hipótese que o líder 
centrado no grupo decide utilizar em suas relações com os mem
bros do grupo. Ele poderia escolher uma crença totalmente dife
rente sobre grupos - uma que enfatizasse menos as capacidades 
internas do grupo e mais sua inerente vulnerabilidade e tendên
cia para submissão a forças externas. Essa hipótese parece ser a 
preferida de muitos autores, como indica a seguinte citação ex
traída dos escritos de Freud: 

Um grupo é extraordinariamente crédulo e aberto à influên
cia, não tem faculdades críticas e, para ele, não existe o imprová
vel... Inclinado como é a todos os extremos, um grupo só pode ser 
excitado por um estímulo excessivo. Qualquer pessoa que deseje 
produzir um efeito num grupo não precisa de nenhuma adequação 
lógica em seus argumentos; deve incluir as cores mais vívidas, deve 
exagerar e repetir a mesma coisa várias vezes ... O grupo respeita 
a força e só ligeiramente pode ser influenciado pela gentileza, que 
para ele não passa de uma forma de fraqueza ... Ele quer ser co
mandado e oprimido, e temer seus chefes ... E, por fim, grupos nun
ca ansiaram pela verdade. Exigem ilusões e não podem viver sem 
elas. Constantemente, dão ao irreal precedência sobre o que é real; 
são quase tão fortemente influenciados pelo falso quanto pelo ver
dadeiro. Têm uma tendência evidente a não distinguir entre os dois ... 
Um grupo é um rebanho obediente, que não poderia viver sem um 
chefe. Tem tamanha sede de obediência que se submete instintiva
mente a qualquer pessoa que se apresente como seu chefe. (65, pp. 
15-21) 

Talvez seja verdade que a história proporcione muitos exem
plos de grupos em que tais características tenham predominado 
- o que torna compreensível o fato de alguns adotarem esse tipo 
de hipótese sobre grupos. Contudo, é possível encontrar na his-
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tória exemplos de grupos que demonstraram características bem 
diferentes - do tipo que requer muito mais respeito pelas poten
cialidades inerentes do grupo para autodirecionamento, autopro
teção e ajustamentos adequados. É esse respeito que parece fa
zer parte das atitudes daqueles que escolheram trabalhar com gru
pos nos termos da hipótese da Proposição V. Embora reconhe
çam que os grupos apresentam também as tendências descritas 
por Freud, alguns líderes escolheram defender a hipótese de que 
as tendências positivas são as mais fortes. 

Essa proposição está explícita na ênfase sobre o "movimen
to", crescimento ou desenvolvimento do grupo. Em outras pala
vras, a obtenção pelo grupo de um estado no qual seja capaz de 
utilizar seu potencial máximo é resultado de um determinado pro
cesso de desenvolvimento. Os grupos normalmente não possuem 
essa característica. Muito pelo contrário, a maioria dos grupos 
opera bem longe desse ideal. Aparentemente, poucos grupos em 
nossa cultura dispõem das condições que lhes permitiriam mover
se em direção à utilização máxima de seu potencial. É mais co
mum que um grupo conte com as contribuições de apenas uma 
parte de seus membros, enquanto o resto do grupo dissipa suas 
energias em reagir contra o controle e a autoridade dos membros 
mais ativos. É nesse sentido que o comportamento de um grupo 
pode ser enganoso. Com freqüência, todos os membros de um 
grupo são ativos mas, num exame mais cuidadoso, geralmente 
descobre-se o que McGregor (123) chamou de comportamento 
reativo. Como afirmou Allport, "uma pessoa só deixa de ser rea
tiva e contrária a um curso desejável de conduta quando ela pró
rria tomou parte na declaração de que aquele curso de conduta 
é desejável" (6, p. 123). Poucos grupos chegam ao estado de ofe
recer essa oportunidade a seus membros. 

Como os grupos reajem a esse estado? Como abordam a uti
lização máxima de seu potencial? Que tipo de processo é neces
súrio para que os grupos se movam nessa direção? São questões 
cruciais, para as quais ainda não temos respostas definitivas. Nos
sa própria experiência nos leva a acreditar que certas condições 
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facilitam esse processo. Pode haver outras das quais não nos de
mos conta. Antes de descrever algumas das condições que consi
deramos necessárias para a liberação desse processo de grupo, pa
rece importante examinar nosso conceito de liderança da forma 
como ele se relaciona com nosso modo de ver os grupos. 

Um conceito de liderança de grupo 

Acompanhando a evolução gradual desse esboço teórico de 
raciocínio sobre grupos e organizações, emergiu nas reflexões do 
autor um conceito específico quanto à liderança de grupo. As mu
danças na reflexão sobre grupos e sobre a função da liderança 
nos grupos ocorreram simultaneamente, cada uma delas checan
do e contribuindo, de alguma forma, com a outra. Ambas conti
nuam passando por revisões constantes. A relação íntima entre 
uma teoria de funcionamento de grupo e um conceito de lideran
ça de grupo provavelmente não poderia ser de outro jeito. Uma 
estrutura conceituaI para a reflexão sobre grupos deve incluir uma 
teoria da função de liderança. O que é "liderança de grupo"? 
O que se quer dizer com "função de liderança"? Que tipo de con
ceito de liderança de grupo será coerente com a maneira específi
ca como os grupos foram apresentados nas páginas anteriores? 

A FUNÇÃO DE LIDERANÇA 

A liderança é mais comumente percebida como uma função, 
ou conjunto de funções desempenhadas por algum membro in
dividual do grupo. Essa pessoa específica às vezes é vista como o 
membro do grupo a quem se atribuiu a responsabilidade pelo gru
po. Assim, o supervisor industrial é responsável pelos trabalhado
res que foram designados como membros de "seu" grupo de tra
balho ou "sua" seção. Está implícita aí a idéia de que o líder 
deve responder a alguém "acima" dele, geralmente seu líder ou 
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supervisor. Normalmente, o líder é visto como a pessoa do gru
po que recebeu ou adquiriu a autoridade sobre os demais mem
bros. "Em virtude da autoridade a ele conferida", o líder tem 
o "poder" de tomar certas decisões que afetam alguns aspectos 
das vidas dos membros de seu grupo. A responsabilidade e a au
toridade sobre um grupo em geral estão combinadas inseparavel
mente na idéia de liderança. Mesmo assim, não é incomum enfa
tizar uma ou outra. Assim, o líder militar tem certa autoridade 
sobre "seus" homens. Uma pessoa também pode ser percebida 
como líder por causa de certas habilidades ou aptidões distinti
vas próprias ou por ser mais hábil ou apto do que os demais mem
bros do grupo. O professor, o executivo, o capitão do time po
dem assumir a posição de líderes em função desse tipo particular 
de diferenciação. Em nossa cultura, preferimos pensar que a li
derança em geral se baseia nesse diferencial. Por essa razão, o 
papel de líder é muitas vezes adquirido pelo desenvolvimento de 
certas qualidades ou habilidades estereotipadas de liderança. É 
preciso ser um bom orador, ter uma personalidade forte, "reco
nhecer as pessoas", ser instruído, manter-se à frente dos outros 
c possuir alguns traços de caráter e personalidade altamente de
sejáveis. 

Essas são maneiras comuns de se ver a liderança. Ela é enca
rada como uma função executada por uma pessoa. É algo que 
se confere a um membro específico do grupo. Quer esse seja ou 
não percebido como diferenciado dos outros em termos de res
ponsabilidade, autoridade, habilidade, conhecimentos, status, po
der - o fato é que a diferenciação é feita. Juntamente com essa 
diferenciação, acredita-se que o líder tenha mais coisas em jogo, 
que irá assumir um papel mais ativo do que os outros, que tem 
algum poder sobre os demais, que é mais capaz do que os outros 
de selecionar metas de grupo, que pode tomar "decisões de ru
mo de ação", que dará ao grupo orientação e direção. Tais ex
pectativas podem ser consideradas como partes de uma atitude 
generalizada dos membros do grupo em relação ao líder: depen
dência. McGregor, ao discutir as características da relação 
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supervisor-subordinado em organizações industriais, elabora es
se ponto como segue: 

Psicologicamente, a dependência do subordinado em relação 
a seus superiores é um fato de importância extraordinária, em par
te por causa da similaridade emocional com a característica de de
pendência de uma outra relação anterior: a que existe entre a criança 
e os pais. A similaridade é mais do que uma analogia. A dependên
cia do subordinado adulto em relação a seus superiores de fato rea
viva certas emoções e atitudes que foram parte de sua relação in
fantil com os pais e que, aparentemente, há muito tinham sido su
peradas. O adulto geralmente não tem consciência da similarida
de, porque a maior parte desse complexo de emoções infantis foi 
reprimida. Embora influenciem seu comportamento, as emoções 
nào sào acessíveis à consciência nas circunstâncias habituais. (123, 
p. 428) 

A análise de McGregor acerca dessa relação é, sem dúvida, 
acurada. No entanto, deve-se lembrar que ele observa a lideran
ça da forma como ela existe atualmente, não apenas na indús
tria, mas em quase todas as organizações - a liderança como 
uma função desempenhada por uma única pessoa. 

É bem possível, porém, pensar na liderança de uma forma 
diferente - ou seja, como atributo do grupo ou da organização 
como um todo. A liderança, nesses termos, torna-se um conjun
to de funções a serem desempenhadas pelo grupo, não por uma 
única pessoa. A liderança não é, então, um papel atribuído a um 
membro do grupo, mas um conjunto de funções a serem cumpri
das dentro do grupo para que este possa fazer ajustamentos, re
solver problemas e desenvolver seus potenciais. Benne e Sheats 
(23), assim como outros profissionais associados ao movimento 
de "dinâmica de grupo", incentivaram efetivamente esse ponto 
de vista. Chamaram a atenção para o conceito da "difusão da 
liderança" pelo grupo, sustentando que as funções de liderança 
deveriam, idealmente, ser assumidas pelos membros do grupo. 

A liderança pode ser encarada então como um conjunto de 
funções próprias do grupo que, sob condições ideais, são distri-
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hllidas dentro do grupo. O conceito de "liderança distribuída" 
" Illlportante e pode ser examinado agora com relação a uma de 
1I00;sas proposições anteriores sobre grupos - ou seja, de que um 
v/upa fará ajustamentos mais adequados se utilizar o máximo po
Il'llcial criativo de seus membros. Colocado de maneira simples, 
,. l"lllllportamento de ajustamento do grupo será mais adequado 
qllando cada membro estiver livre, a qualquer momento, para as
\lllIlir algumas das funções de liderança. Mas, como enfatizamos 
:1I1tes, os grupos raramente alcançam esse estado. A maioria das 
Il/ganizações opera longe desse ideal. Raramente é possível dizer 
de um grupo que sua liderança é distribuída ou que seus mem
hros estão dando a contribuição máxima. 

A própria existência de um líder de grupo, seja ele real ou 
Ilcrcebido, pode inibir a distribuição da liderança pelo grupo. 

Essa afirmação precisa ser melhor examinada, porque a 
maioria dos grupos de fato tem líderes. Alguns grupos possuem 
um papel estruturado de líder, que é preenchido por um membro 
do grupo, como é comum em quase todas as nossas organizações 
i ndustriais e comerciais, nossas instituições educacionais, religiosas 
e políticas - na verdade, praticamente em todos os grupos insti
tucionalizados de nossa cultura. Às vezes, os membros do grupo 
expressam opiniões sobre a escolha da pessoa que irá preencher 
o papel, outras vezes não. Outros grupos têm um lider imposto 
e, nesse caso, os membros têm pouca voz ativa na seleção do lí
der - como acontece com inúmeros grupos de estudantes que, 
ao entrarem em suas safàs de aula pela primeira vez, encontram 
seus líderes já escolhidos. De certo modo, o mesmo seria verda
deiro para o grupo familiar pois a criança recém-nascida entra 
no grupo e encontra o líder, o cabeça da família, já selecionado. 
Em outros grupos, pode não haver nem um papel estruturado de 
líder, nem um líder imposto, mas um líder percebido. Nesses ca
sos, os membros percebem um líder entre eles, embora, às vezes, 
a pessoa para quem o grupo se volta em busca de liderança não 
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tenha consciência de ser percebida como tal. Freqüentemente, essa 
pessoa é diferenciada dos outros membros apenas por seu status, 
seus conhecimentos superiores, sua idade, seu comportamento, 
suas roupas, ou outros fatores. Isto se observa em grupos for
mados espontaneamente, como um grupo de festa, um comitê ad 
hoc ou um grupo de ação. Gangues de rapazes, grupos de brin
cadeiras, grupos informais de discussão - todos parecem desen
volver líderes que, com freqüência, são apenas percebidos. Os 
membros desses grupos voltam-se para determinadas pessoas em 
busca de liderança e aceitam que elas assumam o papel de lide
rança. É desnecessário dizer que o líder percebido tem uma posi
ção menos segura do que os líderes escolhidos ou impostos, pois 
as percepções dos membros do grupo mudam muito mais facil
mente do que a estrutura de uma instituição. 

Propusemos aqui a tese de que os líderes inibem o crescimento 
dos grupos e, no entanto, quase todos os grupos, se não todos, 
possuem líderes. Assim, parece que chegamos a um impasse. A 
dificuldade talvez resida na própria natureza das concepções an
teriores de liderança e do papel do líder. Uma solução para esse 
dilema pode ser encontrada num novo conceito de liderança, en
volvendo um tipo específico de líder que facilitasse a distribui
ção da liderança e acelerasse o desenvolvimento do grupo em di
reção à utilização máxima de seu potencial. 

UM CONCEITO DE LIDERANÇA E UM PARADOXO 

As recentes tentativas de utilizar abordagens "terapêuticas" 
em liderança e administração de grupo têm originado um novo 
conceito de liderança que, em si mesmo, encerra um paradoxo. 
O paradoxo, já evidente talvez nos parágrafos anteriores, pode 
ser enunciado de forma mais explícita como segue: 

O líder mais eficaz é aquele que pode criar as condições pe
las quais, na verdade, perderá a liderança. 
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Assim, ao criar as condições adequadas, a pessoa que se vê 
no papel de líder de um grupo distribuirá a função de liderança 
pelo grupo. Parece haver uma relação direta entre o grau de dis
tribuição de liderança ao grupo e a extensão em que o grupo uti
lizará o potencial máximo de seus membros. É notável a seme
lhança entre esse princípio e a crença do terapeuta centrado no 
cliente de que, quanto mais estiver disposto a deixar que o clien
te assuma a responsabilidade e direção de sua própria vida, mais 
gratificante será a liberação das forças e capacidades que exis
tem dentro do cliente. 

Por que seria verdadeiro o fato de que a liderança é distri
buída entre os membros do grupo apenas no grau em que o líder 
a concede? Sabemos que a dependência em relação a um líder 
opera no sentido de inibir o comportamento independente dos 
membros do grupo. Vimos, também, como a autoridade produz 
um comportamento reativo em vez de construtivo e criativo. Te
mos evidências da relutância das pessoas em "mostrar sua igno
rância" na presença de um especialista ou de uma pessoa bem 
inl'ormada. As pessoas, aparentemente, precisam sentir-se segu
ras e livres de ameças para serem elas mesmas, para participarem 
livremente, para exporem suas idéias ou sentimentos aos outros. 
Parece que a liderança tradicional raramente proporciona às pes
soas esse tipo de liberdade e segurança. 

Pode-se dizer que, ao transmitir a liderança para o grupo, 
o líder se torna, cada vez mais, membro do grupo. Transforma
sc em mais um contribuinte potencial para os esforços do grupo. 
Assim, a meta do líder eficaz é conseguir, gradualmente, ser aceito 
pelos membros do grupo como uma pessoa que é apenas "alguém 
como eles". Deve-se salientar, porém, que essa meta normalmente 
t usada pelos líderes apenas como uma técnica para disfarçar as 
Il'ais diferenças entre eles e o grupo - uma técnica freqüente
IIlcnte satirizada como a abordagem de "camaradinhas" na lide
I Ulu,:a do grupo. "Pensem em mim como um de vocês", ouviu-se 
I'éccnlemente um administrador dizer. O executivo industrial, so
hl'l'tudo, muitas vezes empenha-se a fundo para criar uma im
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pressão de ser "apenas mais um dos rapazes da equipe". É mui
to duvidoso que essas técnicas atinjam o objetivo de alterar as 
percepções que os membros do grupo têm do líder como alguém 
com mais autoridade, status, responsabilidade ou habilidade. Com 
freqüência, os líderes empregam essa abordagem como uma téc
nica sutil para influenciar o grupo a tomar a direção que gosta
riam. Tentam disfarçar sua influência sobre o grupo posando de 
membros do grupo. Alguns líderes, porém, acreditam sinceramen
te que deveriam tornar-se apenas membros do grupo, e não há 
segundas intenções nessa atitude. Mesmo nesse caso, se os mem
bros percebem uma pessoa como líder, essa pessoa estará apenas 
fugindo da situação se negar que possui tal papel. A partir de nos
sa experiência, parece ser quase um princípio que, sempre que 
uma pessoa é percebida como líder, o processo de transferir sua 
liderança para o grupo não pode ser efetuado por decreto. Ou 
seja, em outras palavras, a melhor maneira de transferir a lide
rança é permanecer como líder até que se possam criar efetiva
mente as condições necessárias para que os membros aprendam 
a assumir a liderança. Esse princípio pode parecer uma contradi
ção mas, na prática, o líder que finge ser apenas mais um mem
bro geralmente é percebido como alguém que secretamente tem 
metas para o grupo, ou que está tentando compensar suas tenta
tivas anteriores de dirigir o grupo, ou que se sente inseguro de 
sua capacidade como líder. 

Trata-se, portanto, de um conceito de liderança em que se 
reconhece que o papel de líder comumente aceito dificulta a dis
tribuição das funções de liderança dentro do grupo. Por outro 
lado, enfatiza a importância da liderança distribuída, se o grupo 
quiser utilizar o potencial máximo de seus membros. Ao mesmo 
tempo, o conceito chama a atenção para o fato de que a transfe
rência das funções de liderança do líder para o grupo é um pro
cesso que requer que os membros do grupo aprendam a assumir 
essas funções. Essa teoria tenta explicar que, normalmente, não 
é possível para o líder nem jogar a liderança para o grupo, nem 
fingir que a está cedendo quando, na verdade, quer mantê-la pa-
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ra si. Por fim, apresenta-se a tese de que o líder pode, de fato, 
facilitar o processo da transferência da liderança se aceitar seu 
papel de líder, desempenhando porém uma espécie diferente de 
função de liderança, que centralize seus esforços na criação das 
condições necessárias para liberar a capacidade de ajustamento 
do grupo. 

Na próxima seção, tentaremos examinar mais detalhadamen
te o papel desse "líder que não lidera". Que condições esse líder 
tenta criar? Quais são as dimensões críticas desse tipo de lideran
ça? Para descrever como esse líder funciona, tomaremos por ba
se nossa experiência e as experiências de outros. Por fim, será 
necessário encarar alguns problemas bastante cruciais, e ao mes
mo tempo intrigantes, decorrentes das tentativas de experimen
tar esse tipo de liderança em situações reais. 

Uma formulação da liderança centrada no grupo 

A partir de tentativas recentes de aplicar a situações de gru
po os princípios derivados principalmente da psicoterapia, é pos
sível começar a definir certos aspectos do papel do líder do gru
po que parecem críticos do ponto de vista de seus efeitos sobre 
II grupo. Em primeiro lugar, talvez seja bom darmos uma olha
da no papel do líder num sentido mais amplo. Devemos lembraT 
que um líder pode escolher uma entre várias abordagens para a 
lidcrança e administração de grupos. A abordagem formulada 
aqui é apenas uma entre várias outras diferentes. Tem sido cha
lllada de abordagem "centrada no grupo" porque o termo pare
rc enfatizar que a principal preocupação do líder é facilitar o de
.\l·lIvolvimento do grupo, ajudando-o a esclarecer e atingir suas 
1111:1 as, a tornar-se atuante. Para isso, descarta suas próprias me
tas, deixa de lado a preocupação com seu próprio desenvolvimento 
t" focaliza a atenção fora de si mesmo. O termo "centrado no gru
(lll", por si só, tem pouco valor, e certamente não é nossa inten
\'.10 colocar a ênfase num simples nome. A liderança tem mui
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tas dimensões, e o fato de uma abordagem ser ou não "centrada 
no grupo" ou "centrada no líder" é apenas um nível muito geral 
de descrição. Era preciso um termo, e esse foi o termo escolhido. 

Outros profissionais (95) usaram o termo "terapia social" 
para descrever uma abordagem essencialmente semelhante em ter
mos da ênfase no desenvolvimento do grupo, na participação ativa 
dos membros e na utilização de alguns métodos da psicoterapia 
pelo líder do grupo. Em vários sentidos, é um termo mais descri
tivo, mas a palavra "terapia" pode ter conotações indesejáveis 
quando associada a esse tipo de situação de grupo. É desnecessá
rio dizer, porém, que a abordagem apresentada aqui é conside
rada "terapêutica" num sentido real. Definida de forma ampla, 
a liderança centrada no grupo é uma abordagem na qual o líder 
valoriza duas metas: o desenvolvimento da independência e da 
auto-responsabilidade do grupo e a liberação das capacidades po
tenciais do grupo. 

Pode-se dizer que o líder centrado no grupo prefere adotar 
metas a longo prazo em vez de metas imediatas. Ele confia na 
capacidade do grupo para resolver seus problemas imediatos, mas 
ajuda o grupo a tornar-se mais capaz de resolver problemas fu
turos. Confia na capacidade de ação do grupo, mas acelera o pro
cesso pelo qual a ação será decorrente da própria iniciativa do 
grupo. Interessa-se pelo grupo como um organismo social em de
senvolvimento. Vê sua função como uma maneira de ajudar o 
grupo a trabalhar para o próprio ajustamento e, dessa forma, 
torna-se mais responsável por si mesmo. E, por sustentar tais va
lores, o líder centrado no grupo tem menos dificuldade em ado
tar um papel que lhe pareça coerente com esses valores. 

A liderança centrada no grupo tem suas origens na aplica
ção dos princípios da psicoterapia centrada no cliente a grupos 
e organizações. Conseqüentemente, espera-se que o líder centra
do no grupo mantenha atitudes semelhantes às do terapeuta cen
trado no cliente. Como estas já foram descritas num capítulo 
anterior!, não serão apresentadas novamente aqui. Seria bom, 

1. Ver Capítulo 2. 
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porém, traduzir essas atitudes em termos aplicáveis ao líder de 
grupo. O líder centrado no grupo acredita no valor dos membros 
do grupo e respeita-os como indivíduos diferentes dele próprio. 
Não são pessoas para serem usadas, influenciadas ou dirigidas 
para realizar as metas do líder. Não são pessoas a serem "condu
zidas" por alguém com qualidades "superiores" ou valores mais 
importantes. O líder centrado no grupo vê o grupo ou organiza
ção como algo que existe pelos indivíduos que o compõem -- um 
veículo para a expressão de suas personalidades e para a satisfa
ção de suas necessidades. Acredita que o grupo como um todo 
pode ser melhor cuidado por si próprio que por qualquer mem
bro isolado do grupo. Acredita no direito fundamental do grupo 
para o autodirecionamento e a auto-realização em seus próprios 
lermos. Rogers, numa publicação anterior, examinando as atitu
des que ele acha que deve ter como administrador, faz a si pró
prio algumas indagações: 

1. Confio na capacidade do grupo, e dos indivíduos do grupo, 
para enfrentar os problemas com que se deparam, ou, basicamen
te, confio apenas em mim mesmo? 

2. Deixo o grupo livre para discussões criativas, mostrando
me disposto a compreender, aceitar e respeitar todas as .atitudes, 
ou me percebo tentando manipular sutilmente a discussão do gru
po para que tenha o resultado que mais me agrada? 

3. Como líder, participo com a expressão honesta de minhas 
próprias atitudes, sem tentar controlar as atitudes dos outros? 

4. Baseio-me em atitudes básicas para motivação ou acho que 
procedimentos superficiais motivam comportamentos? 

5. Estou disposto a ser responsável pelos aspectos da ação que 
o grupo delegou a mim? 

6. Tenho confiança na capacidade dos indivíduos para desem
penharem suas funções? 

7. Quando ocorrem as tensões, tento criar condições para que 
sejam expostas às claras? (171, pp. 546-548) 

(:ondições que o líder centrado no grupo tenta criar 

Como uma implementação de sua filosofia básica e de suas 

~. 
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atitudes, o líder centrado no grupo tenta criar para o grupo algu
mas das mesmas condições que, na terapia individual e de gru
po, foram consideradas essenciais para a libertação das forças 
construtivas dentro do cliente. 

A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

Problemas de grupo requerem decisões de grupo e ação de 
grupo. Para que um grupo se mova em direção à utilização má
xima de seu potencial, os membros do grupo devem sentir que 
pelo menos têm a oportunidade de participar das questões que 
irão afetá-Ios. A negação dessa oportunidade parece preparar o 
caminho para um comportamento reativo e resistente por parte 
dos membros de uma organização. Essa idéia não é nova, mas 
recebeu mais validade científica nos últimos anos, como uma con
dição necessária tanto para o desenvolvimento individual como 
de grupo. No estimulante trabalho dos investigadores que con
duziram os experimentos Peckham (144), um projeto de saúde 
pública numa comunidade inglesa, temos um exemplo nítido dos 
efeitos de se conceder às famílias a oportunidade de participar 
de atividades que elas mesmas selecionam. Fica claro, nas descri
ções desse projet02, que os cidadãos começaram a interessar-se 
por sua própria saúde, passando a adotar medidas ativas para 
melhorá-la, simplesmente porque lhes foi oferecida a oportuni
dade de participar. 

O experimento relativo à mudança de hábitos alimentares 
relatado por Radke e Klisurich (152) parece mostrar claramen
te o valor da participação de donas-de-casa no processo de che
gar a decisões de grupo .. Golden e Ruttenberg (67) descrevem vá
rios exemplos, dentro de indústrias, dos efeitos benéficos de se es
tender aos funcionários a oportunidade de participar de questões 
que, tradicionalmente, são consideradas uma prerrogativa exclu

2. Ver Capítulo 2, pp. 72-77. 
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siva da direção. Num outro estudo, conduzido pelo Survey Re
search Center da Universidade de Michigan (206) e mencionado 
num capítulo anterior, descobriu-se que um dos fatores que dis
tinguia supervisores de grupos de baixa produtividade de super
visores de grupos de alta produtividade era que um número maior 
destes últimos encorajava a participação dos empregados na to
mada de decisões. Mesmo na área da educação infantil, há algu
mas evidências do valor de se dar às crianças uma oportunidade 
de participar de questões relativas a toda a família. Baldwin, Ka
Ihom e Breese (17) descobriram que, nas famílias caracterizadas 
como "democráticas" , a criança recebia oportunidades adequa
das para expressar seus próprios pontos de vistas, era consultada 
.~obre questões de diretrizes familiares e suas opiniões mereciam 
II mesma consideração que as dos adultos. As crianças provenien
tes desses lares tendiam a apresentar um melhor ajustamento so
dul durante os últimos anos escolares e, também, um desenvol
vimento maior do QI. Alguns dos efeitos da participação ativa 
dos membros num grupo de treinamento relativamente autodire
tivos foram reportados pelo autor (70). Como resultado de sua 
t'xJleriência de grupo, esses membros relataram mudanças acen
tlludas de atitude com relação aos outros, maior compreensão de 
~I lIIesmos e maior clareza quanto às metas. 

Esses estudos são representativos de um número cada vez 
IlIlIior de experimentos que apontam claramente a oportunidade 
,Ir participação como uma condição necessária para o crescimento 
1111 )l.rupo. Mas os membros de uma organização não irão usur
1'111' li poder dos líderes? Como pessoas com menos treinamento, 
IIIrl\OS inteligência e menos habilidades podem tomar decisões ade
IllIudas para um grupo? Os líderes não estão melhor qualificados 
pnlll decidir quanto a diretrizes mais amplas? Estas são algumas 
dns perguntas mais comuns - e não por coincidência - entre 
l1'1 ul'les que ocupam uma posição de liderança num grupo. Nos
_11 própria experiência sugere que os membros do grupo po
Ilrlll IIsurpar o poder, mas isso acontece apenas como uma rea
r.l/lmlll ra a ameaça percebida do poder de seus líderes. De acor
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do com nossa experiência, quando a fonte de ameaça é removi
da, o problema, na verdade, consiste em descobrir como fazer 
os membros assumirem mais responsabilidade, e não menos. Ten
demos a subestimar a quantidade de comportamento reativo que 
os seres humanos desenvolvem diante da ameaça percebida da au
toridade - e quão pequena é a parcela de comportamento hu
mano auto-iniciado. Para entender como são fortes os estímulos 
externos para o tipo habitual de comportamento de grupo, te
mos apenas que observar a frustração e dependência iniciais ex
perimentadas por grupos deixados por sua própria conta por seus 
líderes. 

Essa dependência foi ilustrada na primeira sessão com um 
grupo de "crianças problemas" num colégio. Após a explicação 
do líder de que elas teriam a oportunidade de reunir-se uma vez 
por semana para conversar sobre o que tivessem vontade, o gru
po achou difícil começar, como se observa no seguinte trecho tex
tual da entrevista gravada: 

(Longa pausa.) 
B: Você vai perder muita fita desse jeito. (Refere-se ao grava

dor.) 
T: É. 

Líder: Hum? 

B: Vai perder muita fita desse jeito. 
Líder: Você está preocupado com ... que ninguém vai... que 

estamos tendo longas pausas, não é? 
B: Hum-hum. 
7: Sem identificação da estação. (Risadas.) 
Líder (rindo): Durante a pausa, não é? 
B: Só papo furado. (Longa pausa.) 
B: O problema é que você devia dar alguma coisa definida pra 

gente conversar. Assim vamos ficar confusos. Ninguém quer ... nin
guém sabe sobre o que falar. Coloque algum ponto definido pra 
gente. 

Líder: É meio incómodo estar livre para falar sobre qualquer 
coisa que você tenha vontade. Você quase prefere que eu lhes diga 
sobre o que conversar. 
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G: Apenas sugira um tema pra gente conversar. Coloque al
guma coisa na nossa frente. A gente não pode esculpir sem um pe
daço de madeira na mão. Você tem que nos dar algum material. 

B: Acho que seria melhor se você nos perguntasse alguma coi
sa, colocasse algumas questões. Você sabe que é assim. Você não 
vai conseguir tirar nada de nenhum de nós se não fizer perguntas, 
porque você pode entrar em ... em uma classe, e se a professora pu
ser uma pergunta na lousa, a única maneira de conseguir que al
guém responda é ela mesma chamar alguma pessoa. 

Líder:-Em outras palavras, você ... você sente que - e como 
eu imagino que você esteja falando de seus próprios sentimentos 
- que você não quer falar a menos que algo ... alguém ... 

B: Alguma coisa ... que haja algum ponto definido pra gente 
conversar. 

Líder: Entendo. (Pausa.) Bem, o que eu tentei lhes dizer é que 
não tenho nada em mente sobre o que gostaria que vocês falassem. 
Em outras palavras, esta é uma oportunidade para que vocês fa
lem sobre qualquer coisa que tenham vontade. 

S: Dê alguma coisa pra gente conversar. 
P: Quando termina o horário da aula e você vai pra casa, o 

que quer que você faça depois desse horário ... isso é problema seu, 
não é? Quero dizer ... como a escola ... você vai pra casa da sua na
morada e eles não acham ... não acham que é certo você ir lá. E 
cles... eles dizem que você não pode ir para esta escola se não parar 
de 	ir lá. 

Líder: Pelo que entendi, você acha que onde a pessoa vai de
pois do horário escolar é um problema só dela, e parece que se res
sente porque lhe dizem o que fazer em relação a isso. 

A: Acho que a escola não tem o direito de dizer que tipo de 
blusão a gente deve vestir. Eu estava usando um blusão que a srta. 
- disse que eu tinha que tirar. Ela disse que agora eu venho para 
esta escola e não devo usar o blusão de uma outra escola. 

S: Não importa qual é o blusão; eles não têm nada que ficar 
dizendo como a gente deve se vestir. 

Líder: Você acha que eles estão interferindo com algo que só 
diz respeito a você. 

P: Isso mesmo. Eles até dizem com que garotos a gente deve 
andar. (Outros: É.) Eu tive problemas ... 

Fica claro, nesse exemplo, que os membros do grupo esta
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vam muito relutantes em começar a discutir seus próprios pro
blemas. É quase certo que, na maior parte das outras situações 
com adultos, eles sempre dependeram dos adultos para lhes pro
porcionar a estrutura e o estímulo. Um dos membros do grupo, 
porém, acabou hesitantemente abrindo a discussão e logo foi se
guido por outro. Quando começaram a ver que o líder estava com
preendendo e aceitando os primeiros comentários, outros passa
ram a participar, expondo sentimentos fortes em relação à esco
la e à tentativa dela de controlá-los. Isto prosseguiu durante o 
resto da sessão de uma hora, sem novos pedidos de direciona
mento ao líder. Na segunda sessão, repetiu-se o mesmo padrão; 
ou seja, o grupo demonstrou uma dependência semelhante em 
relação ao líder para iniciar a discussão, depois, cautelosamente, 
assimiu a responsabilidade e, por fim, engajou-se na discussão 
pelo resto da sessão. 

1 Quanto à questão de se os membros do grupo estão ou não 

I 

qualificados, por treinamento ou habilidade inata, a tomar deci

I sões adequadas para um grupo, respondemos afirmativamente, 


com base na experiência com o funcionamento de nossa própria 

equipe. É verdade que as decisões de grupo com freqüência aca

bam se mostrando menos do que adequadas, e a questão tem que 

ser reaberta para novas considerações pelo grupo. No entanto, 
r 
muitos de nós da equipe achamos que algumas das decisões mais 

I' 
inadequadas que tomamos foram aquelas a que chegamos sem 

I a participação de toda a equipe - sem considerar todos os da
dos que poderiam estar relacionados ao problema. 

A questão da capacidade dos membros do grupo versus a 
capacidade do líder para tomar decisões sensatas para um grupo 

I é freqüentemente examinada de maneira imprecisa. Na verdade, 
não se trata de saber quem é mais capaz de tomar as decisões mais I: 
sensatas para um grupo, se os membros do grupo ou o líder. A 

li questão é seo líder, sem os membros do grupo, pode ou não to
" 

" mar decisões melhores do que o grupo como um todo, incluindo 
11,1 o Ilder. Uma das coisas que observamos em nossa organização 

é a disposição - ou melhor, a avidez - com que o grupo solicita ii 
I 

1'1 

" 

I,! 

LIDERANÇA E ADMINISTRAÇÃO 

393 

e utiliza as várias habilidades especializadas contidas no conjun
to total dos membros do grupo. Quanto à questão da tomada de 
decisões numa organização industrial, Morris L. Cooke, um con
sultor de engenharia, escreveu: 

A administração atual pode incluir milhares de funcionários 
- todos agentes dos acionistas - desde o presidente ... até o mais 
humilde chefe de grupo ... Tem-se valorizado muito a teoria de que 
aqueles entre nós com autoridade para tomar decisões - seja por 
cargo, salário, ou qualquer outra coisa - de fato as tomem; em
bora, na verdade, a maioria das decisões bem implantadas originem
se inteiramente da reunião dos fatos. Quando os preliminares de 
uma decisão são bem conduzidos, geralmente apenas uma decisão 
sábia é possível. A tomada de decisões, é claro, não é função ex
clusiva do escalão superior. As decisões são tomadas constantemente 
em todos os níveis de uma organização industrial. (68, p. 464) 

Assim, o processo de tomar decisões é encarado como um 
procedimento pelo qual os dados relevantes são obtidos e exami
nados por todo o grupo. Aqueles entre nós que já trabalharam 
em grupos onde todos os membros têm a oportunidade de parti
cipar da tomada de decisões às vezes imaginam como foi possí
vel, nas funções de liderança anteriores, ter baseado as decisões 
em dados tão inadequados e em tão poucos dos elementos perti
nentes - dos quais os mais importantes são, com freqüência, as 
atitudes e os sentimentos dos membros. 

LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO 

Uma segunda condição que o líder centrado no grupo tenta 
criar é a ausência de barreiras à livre comunicação entre todos f 

os membros do grupo. Na maioria dos grupos ou organizações, 
essa condição raramente é alcançada. Por que é necessário que 
todos os membros do grupo sejam capazes de comunicar-se li
vremente uns com os outros? Parece haver pelo menos duas ra

jâ 
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zões importantes para isso. Primeiro, se houver barreiras à livre 
comunicação entre os indivíduos, é muito menos provável que 
sejam resolvidas as atitudes hostis que se desenvolvem como re
sultado de conflitos interpessoais normais. Esta é a tese defendi
da por Newcomb em seu estimulante artigo sobre a hostilidade 
autística: 

Impulsos hostis ocorrem freqüentemente, portanto, quando a 
relação de status é percebida de tal forma que o outro seja visto 
como uma ameaça ... Se, como resultado de uma atitude hostil de
senvolvida a partir de uma relação de status recém-percebida, a co
municação com a outra pessoa for evitada, dificilmente as condi
ções necessárias para se eliminar a atitude hostil serão alcançadas. 
(142, p.72) 

A liberdade de comunicação, portanto, é uma condição ne

cessária para relações interpessoais amistosas entre membros de 

um grupo. Um grupo com brigas internas e sem comunicação ra

ramente é capaz de um comportamento de ajustamento adequado. 


Uma segunda razão pela qual a livre comunicação é um re

quisito para a eficácia do grupo é o fato de ser importante que os 


I membros do grupo desenvolvam entendimentos mútuos - signos
Iii 
comuns a todos os membros, como diriam os semanticistas. É di
fícil para um grupo chegar a um acordo quanto à ação mais apro
priada numa determinada situação se os vários membros interpre
tarem a situação de maneiras radicalmente diferentes - ou seja, 
se a situação tiver um significado diferente para cada pessoa e esse 
significado não for compartilhado pelos outros no grupo. 

O autor realizou recentemente um projeto que visava o de
senvolvimento de um método mais objetivo para avaliar pilotos. 
Uma forte oposição surgiu quase imediatamente, forçando os pes
quisadores a uma intensa comunicação com aqueles que estavam 
bloqueando o projeto. Somente após muitas conferências e dis
cussões ficou claro que os procedimentos de avaliação propostos 
tinham significados diferentes para diferentes grupos de pessoas, 
mais ou menos como segue: 
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Os pesquisadores: Os procedimentos propostos significavam 
uma medida mais confiável, mais objetiva, mais diagnóstica e mais 
válida do desempenho dos pilotos. Ajudariam as companhias aé
reas, na medida em que eliminavam os piores pilotos, e ajudariam 
o piloto assegurando-o contra avaliações inexatas e tendenciosas 
de sua perícia. 

Ospilotos: Os procedimentos propostos significavam uma de
gradação da "profissão" dos pilotos, pois pressupunham ser pos
sível quantificar seu desempenho da mesma maneira que se fazia 
com trabalhadores não-especializados. Os procedimentos represen
tavam uma arma poderosa que a gerência poderia utilizar como jus
tificativa para demitir pilotos. Significavam um meio de tornar pú
blicas as diferenças quantitativas nas habilidades dos pilotos - ou 
seja, os pilotos iriam ser graduados e classificados. 

Os examinadores: Os procedimentos propostos significavam 
mais "trabalho burocrático". Significavam também um método de 
verificar a exatidão das avaliações feitas pelos examinadores. Os 
novos procedimentos também desvalorizariam a importância de seu 
trabalho, por "eliminarem da avaliação o julgamento e as habili
dades mais sutis", transformando-os assim em meros "escriturá
rios" ou "apontadores". 

Seria ingenuidade esperar que essas pessoas trabalhassem 
cooperativamente no desenvolvimento dos novos procedimentos. 
Só depois que as diferentes percepções foram compreendidas e 
compartilhadas, ficou claro para todos os envolvidos quais eram 
os requisitos para qualquer novo procedimento de avaliação. A 
cooperação só foi conseguida depois de inúmeras reuniões com 
representantes de cada grupo interessado. A livre comunicação 
entre os grupos resultou numa nova percepção dos procedimen
tos de avaliação propostos, compartilhada por todos. A tarefa 
tornou-se trabalhar cooperativamente no desenvolvimento de um 
procedimento que fosse objetivo mas não mecânico, que fosse 
padronizado mas deixasse espaço para o julgamento individual 
do piloto, que diferenciasse pilotos qualificados e não-qualificados 
lIIas sem definir graus de proficiência entre os qualificados. O re
)alltado foi um procedimento muito mais adequado à realidade da 
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situação do que qualquer outro que pudesse ter sido desenvolvi
do antes de os grupos compartilharem suas diferentes percepções. 

As barreiras à comunicação dentro de grupos ou organiza
ções existem apenas na medida em que são percebidas como tais 

I: pelos membros individuais. O que é uma barreira para uma pes

soa pode não ser para outra. Assim, procedimentos altamente for

malizados de comunicação - memorandos escritos, canais pres


I critos e procedimentos parlamentares - podem ser percebidos 

como barreiras por alguns membros do grupo, enquanto outros 

podem achar que esses procedimentos de forma alguma limitam 

sua comunicação. De modo semelhante, tais procedimentos po

dem limitar a comunicação numa organização, mas não em ou

tra. De qualquer forma, é provável que algumas coisas - sejam 


I 	 sempre fatores limitantes para a livre comunicação em grupos 
III tais como separação do espaço físico, ausência de contatos cara 

I: 	 a cara, métodos confusos e complicados de comunicação, traba
I 	

lhos excessivamente absorventes, que não deixam tempo ao indi
víduo para a comunicação. Essas condições, que podem ser con
sideradas barreiras na realidade física de uma organização, são 
aparentemente importantes, embora sua importância seja às ve
zes exagerada. 

Talvez constituam barreiras ainda maiores à livre comuni
cação as condições mais sutis, freqüentemente percebidas pelo 
membro do grupo como ameaça a seu próprio self. Cada mem
bro individual do grupo constrói dentro de si mesmo barreiras 
realmente eficazes à livre comunicação. Se isto é verdade, então 
fica claro por que uma atmosfera não-ameaçadora é outra con
dição fundamental para se liberar as capacidades de ajustamen
to do grupo. 

UMA ATMOSFERA PSICOLÓGICA NÃO-AMEAÇADORA 

O conceito de "atmosfera de grupo" tem sido usado por vá
rios investigadores diferentes como uma abstração para certas ca-
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racterísticas de um grupo que parecem ter efeitos poderosos so
bre o comportamento e as atitudes de seus membros. Esse con
ceito ganhou amplo reconhecimento a partir dos estudos de Le
win, Lippitt e White (119) sobre os efeitos de atmosferas sociais 
experimentalmente criadas sobre o comportamento de crianças. 
Usando o conceito de atmosfera para caracterizar diferentes pa
drões de liderança adulta, diferenciaram três padrões básicos: au
tocrático, democrático e laissez-faire. Esses termos passaram a 
ser utilizados para descrever as "atmosferas" que os investiga
dores imaginavam ser induzidas pelos três padrões diferentes de 
liderança. Assim, para eles, as diferentes atmosferas relaciona
vam-se aos diferentes padrões de liderança. Anderson e Brewer 
(8) usaram o conceito de atmosfera quase da mesma forma 
ou seja, relacionaram as atmosferas de diferentes salas de aula 
a diferentes padrões de comportamento do professor. Withall 
(225) também definiu as atmosferas de salas de aula em termos 
do comportamento do professor: centrado no aluno, centrado 
no professor ou neutro. Todos esses estudos definem a atmosfe
ra a partir do tipo de comportamento exibido pelo líder ou pro
fessor. 

É possível, porém, pensar na atmosfera como algo percebi
do ou sentido pelos alunos numa classe ou pelos membros de um 
I-(rupo - ou seja, a atmosfera pode ser examinada a partir da es
lrulura de referência dos membros do grupo. Thelen e Withall 
(212) tentaram fazer isso, mas tudo o que conseguiram de seus 
sujcitos de pesquisa foram reações positivas ou negativas - e é 
di fícil saber exatamente o que essas reações significam para os 
IIIcmbros. Trata-se, em todo caso, de um estudo importante, na 
IIIcdida cm que tenta obter uma medida da atmosfera da manei
ra como é percebida pelo membro do grupo, embora não forne
~·a muitas pistas quanto às dimensões da atmosfera percebida. 

Algumas evidências das dimensões reais da atmosfera foram 
ohl idas em estudos sobre os efeitos da terapia centrada no clien
tr do ponto de vista do cliente. Na verdade, foi a partir de decla
nll;i)cs gravadas de nossos clientes que reunimos o maior número 
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de indícios acerca da natureza da atmosfera psicológica da for
ma como eles a percebem. Se consideramos válido esse tipo de 
evidência, então parece que os clientes experimentam mais fre
qüentemente um sentimento de ausência de ameaça. Sentem que 
estão numa atmosfera "segura". Sentem que não estão sendo jul
gados ou avaliados. Sentem que estão sendo compreendidos 
o terapeuta ouve atentamente e compreende o que está sendo di
to. Sentem-se "aceitos". O terapeuta parece transmitir-lhes que 
aceita todos os aspectos de suas personalidades - os sentimen
tos de inutilidade, hostilidade e dependência, assim como os sen
timentos mais positivos. Nessa situação, sentem-se livres de pres
sões externas para mudar. 

É esse mesmo tipo de atmosfera psicológica que o líder cen
trado no grupo tenta criar para o grupo. Essa meta baseia-se fir
memente em sua crença de que o indivíduo, quando livre de for
ças que ele percebe como ameaças ao selj ou ao conceito de selj, 
coloca em ação as forças positivas e construtivas que existem den
tro dele. 

I:'j: 	 Algumas funções distintivas desempenhadas pelo líder centrado 
no grupo 

i 
Já examinamos algumas das condições que o líder centrado 

no grupo procura criar. Mas como ele realiza essa tarefa? O que 
é a liderança centrada no grupo em termos mais operacionais? 

I 

't 
"I 	 São necessárias muitas pesquisas adicionais antes que possamos 

afirmar, com algum grau de certeza, quais as dimensões essen
ciais do papel do líder. Mesmo assim, tentaremos definir aqui al
gumas funções distintivas que ele desempenha no grupo. 

TRANSMITIR CALOR HUMANO E EMPATIA 

Há características de comportamento do líder que são difí

',I 

Ili l 
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ceis de descrever, mas aparentemente fáceis de se perceber. Ca
lor humano e empatia são termos usados para designar algo bá
sico no modo de ser de um líder, algo importante para se criar 
uma atmosfera não-ameaçadora e de aceitação. Sem dúvida, es
se padrão de comportamento manifesta-se no modo de falar, na 
expressão facial, nos gestos do líder. Ouvimos pessoas referindo-se 
a outras como "frias", "rígidas", "hostis". Esses termos signi
ficam algo para os outros, embora não se possa ter certeza de 
quais são as variáveis essenciais de comportamento que consti
tuem a base de tais percepções. Talvez estejam relacionadas com 
a simpatia do indivíduo pelos outros, ou com a segurança que 
ele sente na presença dos outros - sua capacidade de agir espon
taneamente quando em grupo. O tom emocional geral de um gru
po muitas vezes é influenciado pela presença ou ausência dessas 
qualidades no líder. A capacidade de criar empatia pode ser uma 
outra forma de dizer que uma pessoa é capaz de assumir o papel 
da outra - um aspecto essencial a toda comunicação interpes
soai e um fator muito importante na terapia individual. Ainda 
não se sabe, exatamente, de que maneiras essas características do 
líder afetam um grupo. Uma hipótese seria de que os membros 
do grupo identificam-se com o líder e, no processo, internalizam 
algumas das atitudes e padrões de comportamento dele. Isto sig
nificaria que, gradualmente, os membros do grupo podem come
rar a comportar-se em relação aos demais de maneira semelhan
te ao líder em relação a eles. Eles se tornariam mais calorosos 
e amistosos entre si, mais empáticos em suas relações com os ou
I ros. Sob tais condições, a comunicação sem dúvida é facilitada. 

DAR ATENÇÃO AOS OUTROS 

No trabalho com vários grupos, temos observado com serie
dade como os membros prestam pouca atenção ao que os outros 
dizem. Sem atenção, não pode haver compreensão e, conseqüen
lemente, comunicação. Aparentemente, o ato de ouvir com aten
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ção outra pessoa é uma tarefa difícil para a maioria dos indiví
duos, que costumam ficar pensando no que vão dizer quando o 
outro parar de falar; ou então, concentram-se em algum ponto 
específico levantado pela pessoa que está falando e não prestam 
mais atenção ao resto, porque estão desenvolvendo argumentos 
contra aquele ponto específico. Não é incomum, nos grupos, ob
servar uma pessoa levantando um ponto, depois uma segunda pes
soa levantando outro ponto, uma terceira pessoa oferecendo uma 
sugestão inteiramente diferente e assim por diante - sem que ne
nhuma delas responda à contribuição anterior. Nesse caso, é du
vidoso que estejam realmente escutando uns aos outros. Isto não 
é comunicação em nenhum sentido da palavra. Enquanto a pes
soa sentir que os outros estão prestando pouca atenção ao que 
diz, a tendência é que continue insistindo no ponto que vem ten
tando colocar, ou que se retraia com a sensação de que suas con
tribuições não têm valor ou não são bem-vindas. 

Como os grupos adquirem a prática de escutar atentamente 
uns aos outros? Parece que o líder centrado no grupo tem aí uma 
função essencial e significativa, ao demonstrar um tipo extraor
dinário de atenção concentrada. Sem ter a necessidade de que suas 

I" idéias sejam aceitas, sem nenhum interesse pessoal a defender, 
I 

I e respeitando sinceramente o valor das contribuições de cada mem
bro do grupo, ele é capaz de escutar com atenção o que está senli 
do dito. Ao fazer isso, transmite à pessoa que fala que a contri
buição dela merece ser ouvida, que ela tem o respeito e a atenção 
total de uma outra pessoa. 

Não é suficiente, porém, que o líder simplesmente escute. Ele 

!lli 	 deve transmitir à pessoa que fala a sensação de total atenção. Cer
tos sinais podem dar ao membro do grupo alguma prova da aten
ção do líder (mover a cabeça, olhar diretamente para quem está 
falando), mas nem sempre estas provas são adequadas. Se, con
tudo, o líder parafrasear o comentário da pessoa, estará forne
cendo uma prova conclusiva de que escutou com atenção. Trans
crições de discussões em grupo sob liderança centrada no grupo 
revelam que o líder sempre inicia seus comentários com expres
sões do tipo: 
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Você está dizendo que ... 
Você acha que ... 
Se eu o entendi bem ... 
Não tenho certeza se compreendi direito, mas ... 
Pelo que entendi, você quer dizer que ... 
Vamos ver se entendi direito ... 

Essa função, desempenhada pelo líder centrado no grupo, 
raramente é exercida consistentemente por qualquer outro mem
bro do grupo. É uma tarefa difícil, pois requer que o líder con
centre-se fora de si mesmo. Para conseguir isso, o líder não pode 
estar pensando coisas como: 

o grupo está seguindo na direção que eu quero que ele vá? 

Discordo de~sa afirmação. 

Imagino o que eles devem pensar de mim. 

Como posso fazer com que os outros membroS. falem? 

Esse é um comentário irrelevante. 


É provável que essa capacidade de escutar com atenção as 
declarações dos outros esteja diretamente relacionada com os sen
timentos do próprio líder de segurança no grupo, de tolerância 
à ameaça e de confiança. O líder que não se sente confortável 
em seu papel reagirá tanto aos estímulos internos, que terá difi
culdade de responder a qualquer coisa que venha de fora dele 
mesmo. 

Em nossas primeiras tentativas de liderança centrada no gru
po, muitas vezes cometemos o erro de tentar parafrasear quase 
todos os comentários feitos pelos membros do grupo, um pouco 
à maneira do terapeuta individual. Se tivéssemos, na época, uma 
compreensão melhor da função de reenunciar ou refletir os co
mentários, esse erro poderia ter sido evitado. Na prática, o refle
xo muito freqüente dos comentários pelo líder pode de fato ini
bir a comunicação, por forçar os membros a utilizarem o líder 
como o canal de transmissão de todas as· suas contribuições. O 

11:1 6. 
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reflexo dos comentários dos membros do grupo parece ter a fun
ção primária de transmitir aos outros membros a sensação de que 
suas contribuições são bem-vindas e consideradas merecedoras 
de atenção. Quando os membros do grupo começam a perceber 
isso, os reflexos do líder tornam-se menos necessários. Além dis

li 	 so, essa função também é gradualmente assumida pelos próprios 
membros do grupo. Essa é a contribuição distintiva do líder cen
trado no grupo. Ele traz para o grupo uma função útil, que ante
riormente não existia, e o grupo passa então a incorporar essa 
função. 

li: 

!I'I 
COMPREENDER SIGNIFICADOS E INTENÇÕES 

III 
Não é suficiente que o líder centrado no grupo ouça atentaII 

mente o que os outros dizem e, como prova disso, reflita os co
mentários de volta. Se as pessoas expressassem o que de fato têm 
em mente, isso talvez bastasse. Sabemos, porém, que as pessoas 
raramente o fazem. São impedidas pelas limitações da própria 
linguagem e por inibições internas que atuam no sentido de proli~' 

:1 teger o indivíduo de ameaças. Além do mais, mesmo que as pes
soas de fato digam o que estão pensando, nem sempre é certo 

II! que o ouvinte irá compreender. Essa discrepância entre a expres
i~;; são (de quem fala) e a impressão (de quem ouve) foi apontada 

claramente por Ichheiser, que escreveu: 

I 
Nossa resposta é que alguma discrepância - e freqüentemen

te até mesmo um alto grau - entre expressão e impressão é o esta
do normal das coisas, e estamos sujeitos a compreender mal aspec
tos extremamente importantes das relações humanas se não levar
mos em conta essas discrepâncias básicas e sempre presentes ... A 
expectativa de que haja algum tipo de "harmonia natural", ou mes
mo uma completa identidade entre expressão e impressão, baseia
se na pressuposição silenciosa de que os mecanismos de expressão 
e de impressão estejam, de alguma forma predeterminada, afina
dos uns com os outros ... Entre a personalidade interna, suas atitu-
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des, sentimentos e tendências, e a personalidade externa há sempre 
um certo grau de incongruência. Em relações humanas, sempre te
mos que suprimir, ou pelo menos modificar, a expressão franca de 
alguns fatores. (93, p. 8) 

o líder centrado no grupo tenta agir de forma a reduzir essa 
tendência dos indivíduos a "suprimir, ou pelo menos modificar, 
a expressão franca de alguns fatores". Uma das maneiras é ten
tar compreender o verdadeiro significado ou intenção dos comen
tários e comportamentos dos membros. Ou seja, em outras pala
vras, o líder tenta adotar a estrutura de referência interna do ou
tro, perceber o que ele percebe, compreender o que está no cerne 
da percepção consciente de quem fala (em certo sentido, tenta 
assumir o papel da outra pessoa). O líder centrado no grupo 
baseia-se no que Reik (161) descreveu vividamente como "aten
ção flutuante". A atenção do líder vai além das palavras ou do 
conteúdo. Ele está atrás do significado latente, da "intenção se
creta", ou do que Ichheiser chamou de aspecto "expressional" 
da comunicação. Por exemplo, enquanto ouve um longo relato 
contado por um membro do grupo, o líder centrado no grupo 
pode estar pensando mais ou menos assim: 

Esta pessoa parece estar falando sobre uma experiência pes
soal que teve. O grupo estava discutindo anteriormente os méritos 
relativos de dois diferentes cursos de ação. Ele deve estar contando 
essa experiência para defender um dos cursos de ação. Vou escutar 
para ver se isto é verdade. Sim, acho que é. Qual dos dois ele estará 
tentando defender? Agora estou entendendo. Esta é uma experiên
cia em que um curso de ação como o Plano A falhou. Ele parece 
ser a favor do Plano B. Será que ele acha que esta é uma evidência 
bastante conclusiva de que o Plano A vai falhar neste caso? Sim, 
sem dúvida ele acha. Ele acredita que sua experiência é quase idên
tica ao nosso caso atuaI. No entanto, não está de fato afirmando 
que defende o Plano B; está apenas dizendo que o Plano A falhou 
nesse caso. 

Seguindo esse processo de pensamento com a pessoa que fa-

III. • 
II 
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Iii la e tentando compreender a intenção ou o significado da exposi
ção, o líder poderia responder com algo assim: 

III 
lim, se eu o compreendi corretamente, você parece estar conI vencido de que, por causa de sua experiência anterior com o Plano 

A numa situação bastante parecida com a nossa, este curso de ação II também não vai funcionar aqui. E está dizendo, portanto, que pre

1 
fere o Plano B, certo? 

1:1 

I' 
II: 

Não foi isso O que Jim disse, mas reflete a intenção por trás 
do relato. O líder centrado no grupo está sempre alerta para per
ceber tal significado e refleti-lo de volta, com o intuito de verifi
cação. Isto é muito semelhante ao que o terapeuta centrado no 
cliente tenta fazer na terapia individual, como já foi comentado 
num capítulo anterior3; assim, não é necessário continuar ilus

:II!I 
trando tal função aqui. Numa situação de grupo, porém, essa fun
ção do líder pode ter efeitos adicionais, além de transmitir com
preensão para aquele que fala. Ao extrair do comentário os sig
nificados intencionais, o líder pode também estar ajudando os 
outros a compreenderem o que "de fato" está sendo dito, facili
tando muito a comunicação. Mais uma vez, o líder traz para o 
grupo uma outra função que antes não existia, ou que existia ape
nas num grau limitado. Nossa hipótese é que as respostas do lí
der, sendo úteis para o grupo (elas facilitam a comunicação e, 
assim, aceleram o comparti/hamento de significados), gradual
mente passam a ser assumidas pelos próprios membros do grupo. 

Talvez seja útil discutir essa função de "compreender signi
ficados e intenções" em termos do que outros autores chamaram 
de "interpretação" pelo líder do grupo. Referimo-nos particu
larmente a nossa compreensão da interpretação de grupo, da for
ma como é utilizada por autores como Jaques (94) e Bion (27). 
A partir de seus escritos, tem-se a nítida impressão de que a in
terpretação, pelo líder, daquilo que pode não estar na consciêri

3. Ver Capítulo 2. 
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cia dos membros do grupo é um fator de facilitação para o gru
po. Pela experiência do próprio autor, como líder de grupos e 
como observador de grupos cujos líderes usaram a técnica de in
terpretar significados "inconscientes", tais interpretações geral
mente não são facilitadoras e, com freqüência, revelam-se per
turbadoras. Trata-se, porém, de uma questão que só poderá ser 
definida através de pesquisas. Tampouco se justifica dizer que 
"refletir significados e intenções" não é interpretação, num cer
to sentido. De qualquer forma, parece haver uma distinção váli
da entre as duas técnicas, pelo menos em termos operacionais. 

Talvez a diferença essencial entre interpretação e reflexo de 
significados e intenções, da forma como tem sido usado pelo lí
der centrado no grupo, é que o reflexo é uma tentativa de perce
ber apenas o que existe na consciência ou na estrutura de refe
rência interna do membro do grupo no momento. Por outro la
do, esses outros autores parecem sugerir que as interpretações aju
dam a trazer à consciência o que poderia ser' 'inconsciente" pa
ra o membro do grupo. A diferença talvez seja basicamente a mes
ma que parece existir entre a interpretação, da forma como é uti
lizada por alguns terapeutas psicanalíticos, e o método de "ado
tar a estrutura de referência do cliente", empregado pelos tera
peutas centrados no cliente. 

Talvez seja conveniente uma última palavra sobre a função 
do líder centrado no grupo. O autor fez, no passado, uma distin
ção entre reflexos "orientados para o grupo" e "orientados pa
ra o indivíduo". Um exemplo pode esclarecer essa distinção. Va
mos supor que um grupo esteja discutindo as vantagens e des
vantagens de dois cursos de ação - que chamaremos de Plano 
A e Plano B. Metade dos membros defende um e a outra metade 
defende o outro. O líder pode refletir as declarações dos indiví
duos da forma como são feitas durante a discussão, usando re
flexos como: 

Frank, você acha que o Plano A não vai funcionar e insiste 
para que tentemos o Plano B. 

~ 
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Bill, pelo que estou entendendo, você acha que o Plano B ten
de a falhar por causa das razões que acabou de mencionar. 

Um reflexo mais orientado para o grupo poderia ser feito 
depois que vários membros tivessem expressado seus pontos de 

vista: 

Parece que o grupo está definitivamente dividido quanto a es
ta questão e não parece estar conseguindo chegar a um acordo. 

Cada um desses tipos de reflexo pode ter uma função útil 
na liderança centrada no grupo, embora produzam às vezes re
sultados diferentes. O autor faz uso dos dois tipos de reflexos. 
Alguns líderes de grupo parecem preferir quase que exclusivamen
te reflexos orientados para o grupo. Este é um problema muito 
importante, que poderia ser investigado através de pesquisas. Com 
base na experiência limitada do autor, parece duvidoso que o lí
der, utilizando reflexos orientados para o grupo, consiga trans
mitir tanta atenção, compreensão e aceitação quanto por meio 
de reflexos orientados para o indivíduo - embora seja possível , 	
que, depois de o líder ter criado uma atmosfera psicológica ade

1;11 

quada, os reflexos orientados para o grupo sejam facilitadores. 
Quando usados exclusivamente, e durante os primeiros estágios 
de desenvolvimento do grupo, os reflexos orientados para o gru
po muitas vezes provocam uma grande resistência - talvez por

,'I!I 	 que, com freqüência, nem todos os membros percebem a mesma 
dinâmica de grupo que o líder. 

j,1 

TRANSMITIR ACEITAÇÃO 

o nível de aceitação que o líder consegue transmitir aos ou
'Ii;I' , 	 tros é um requisito crítico na liderança centrada no grupo. Mui

to se disse sobre a aceitação ao se descrever o papel do terapeuta 
centrado no cliente. O líder centrado no grupo deve ter, aparen-

I:, 
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temente, mais ou menos as mesmas atitudes que o terapeuta in
dividual. Deve mostrar-se disposto a aceitar o grupo da forma 
como é no momento, mesmo que o grupo não tenha metas defi
nidas, que os membros sejam hostis e desconfiados em relação 
ao líder, ou que o grupo seja dependente e submisso. Isto signifi
ca que o líder centrado no grupo deve transmitir uma aceitação 
sincera daquilo que os membros do grupo querem discutir, da
quilo que decidem fazer e de como planejam fazê-lo. 

O que significa aceitação, num sentido mais prático? Talvez 
esse conceito adquira mais significado real se descermos ao nível 
dos problemas cotidianos, da forma como ocorrem em diferen
tes situações de grupo. Em pequenas discussões de grupo, por 
exemplo, a aceitação consiste na disposição demonstrada pelo lí
der de ouvir seja o que for que os membros desejem trazer à dis
<.:ussão. No que se refere ao líder centrado no grupo, quase nada 
do que for discutido poderá ser considerado "irrelevante". Não 
cabe a ele decidir se o grupo está "se atendo ao tópico". Ele aceita 
todos os comentários sem avaliar se são bons, pertinentes ou va
liosos para o grupo. Está disposto a aceitar as decisões a que o 
grupo chegar. Para o administrador escolar, por exemplo, isto 
significaria aceitar sentimentos hostis expressos pelos professo
res, aceitar novas idéias sugeridas por eles, aceitar a decisão do 
grupo de reavaliar o currículo da escola. Para o assistente social 
tl'ntando estimular a ação comunitária quanto a problemas de de
linqüência, significaria uma disposição de aceitar a falta de inte
resse inicial por parte dos cidadãos ou sua incapacidade de deci
dir por uma ação comunitária; aceitar seus sentimentos de ina
dcquação e impotência, assim como seus sonhos e planos pouco 
prút icos. 

Mas e quanto a toda a pressão que esses líderes sofrem de 
~(,IIS supervisores? Como pode um líder aceitar o grupo quando 
ll.\ lIlembros decidem fazer algo que coloque em risco a posição 
lIt'le ou que contrarie seu sistema de valores? Esses são proble
IIIUS reais para o líder de grupo. O conceito de "limites" aplica
.l' nesse caso, assim como na terapia individual. Aparentemente, 

11 
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o llder centrado no grupo deve ter uma noção clara dos limites 
dentro dos quais pode demonstrar completa e sincera aceitação. 
Se, por exemplo, um supervisor industrial não puder, sob risco 
de perder o emprego, deixar que os funcionários entrem e saiam 
do recinto sempre que tiverem vontade, será impossível para ele 
transmitir uma aceitação genuína de tal comportamento. Se um 
diretor de colégio ou reitor universitário não puderem, devido a 
falta de fundos, permitir que os professores votem um aumento 
de salários, não conseguirão aceitar tal decisão do grupo. Todos 
os líderes devem operar dentro de certos limites prescritos. Esses 
são os fatores de realidade da situação. É verdade que alguns lí
deres encontram-se em situações em que há muito poucos limi
tes, como no caso do terapeuta de grupo. Outros líderes têm que 
lidar com situações cheias de limites, como o supervisor numa 
organização industrial. O líder centrado no grupo, portanto, sem
pre demonstra permissividade e aceitação dentro de certos limi
tes mas, devido a sua fé na capacidade do próprio grupo, fixa 
menos limites do que o líder que, basicamente, confia apenas em 
si mesmo. Além disso, o líder centrado no grupo tenta deixar cla

I'. 
ro, em sua própria mente, quais os limites que deve estabelecer, 

.~ de modo que se sinta seguro o bastante para aceitar o grupo. Ten
do muito mais fé nas potencialidades do seu grupo, ele é muito 
menos inclinado a sentir pressões de seus superiores e traduzi~las 
em limites para o grupo. O líder inseguro, que não está disposto 

i 
a contar com a força dos membros do grupo, que sente a necessi
dade de assumir a responsabilidade pelo grupo, invariavelmente 
irá basear-se, cada vez mais, no estabelecimento de limites restri

I
 

i tivos, regras e procedimentos formais e estruturas complexas den

tro da organização.I~ 

' " 

Em nossa própria organização, no Centro de Aconselhamen
to, parecemos estar caminhando numa direção de menos limites, 
menos estrutura e procedimentos mais simples. Por exemplo, abo

:11; 

limos quase que totalmente comitês formais permanentes, pro
cedimentos parlamentares, canais formais de comunicação, pa
péis estáticos. Seria quase impossível, assim como estranho às ati-
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tudes de nossa equipe, construir um organograma. Eliminamos 
reuniões fechadas; todos os membros são bem-vindos a compa
recer - e participar - de todas as reuniões de comitês. Mas foi 
preciso um lento processo de crescimento para que nos tornásse
mos menos dependentes da estrutura e dos procedimentos for
mais. Houve ocasiões em que nossa organização pareceu mais caó
tica e desorganizada, e às vezes nos apressamos a definir estrutu
ras corretivas. No entanto, geralmente retornávamos ao modo 
de operação mais funcional, tão logo reaprendíamos que esses 
procedimentos raramente motivam ou aceleram a ação e o com
portamento. Nossa própria experiência encontrou um paralelo, 
em certa medida, na do Instituto Tavistock de Relações Huma
nas, na Inglaterra. Em conversas com membros dessa organiza
ção, tivemos a impressão de que eles vêm experimentando alguns 
desses mesmos princípios de organização e administração. A fle
xibilidade é altamente valorizada na organização deles, e os fun
cionários têm liberdade para definir e desenvolver seus próprios 
papéis. Elliott Jaques escreve: 

Princípios de grupo têm sido usados no dia a dia da adminis
tração do próprio Instituto. Todas as decisões são tomadas por co
mitês em discussões de grupo, e os indivíduos se responsabilizam, 
então, por cumprir essas decisões. Tanto quanto possível, todos os 
indivíduos participam da tomada de decisões, sendo responsáveis 
pelas ações decorrentes. (96, p. 9) 

Transmitir aceitação e permissividade, portanto, é outra fun
ção que o líder centrado no grupo traz para o grupo. Essa fun
ção raramente está presente nos grupos, e na maioria das organi
zações os membros dos grupos raramente sentem que suas con
tribuições serão aceitas. Mas, uma vez mais, estamos convenci
dos de que, quando o l{der traz aceitação para o grupo, essa fun
ção é gradualmente assumida pelos membros do grupo. Eles pas
sam a aceitar mais seus colegas, tornam-se mais tolerantes quan
to às diferenças entre eles e começam a ajudar uns aos outros a 
sentir que suas contribuições, e não apenas as do líder, são bem

1'1.1'11,. 
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vindas e serão aceitas. Conseqüentemente, torna-se mais fácil para 
os membros expressarem suas atitudes e sentimentos reais e acei
tarem o mesmo dos outros. 

A FUNÇÃO DE "LIGAÇÃO" 

I: 

I!I 

Há uma outra função importante que o líder centrado no 

grupo desempenha e que, por falta de um termo mais exato, será 
chamada de função de "ligação". Uma analogia talvez ajude a 
comunicar o significado para o leitor. Todos nós já observamos 
pingos de chuva batendo no alto de uma janela. Alguns deles, 
após atingir a janela, formam um pequeno riozinho que carrega 
a água janela abaixo. Diferentes riozinhos são formados e pro
duzem o efeito de canais paralelos, cada um carregando parte da 
água para baixo. Mas se, com o dedo, eu ligar uma nova gota 
a um canal já existente, a água irá seguir esse canal em vez de 
formar um outro só para si. Se eu fosse capaz de proporcionar 
uma ligação entre cada nova gota de chuva e o canal já existente, 
teria um fluxo constante de água escorrendo pela janela num único 
canal. Algo como a primeira descrição parece acontecer na maio
ria dos grupos, e pode ser observado mais claramente em grupos 
de discussão cara a cara. As gotas podem ser comparadas às con
tribuições dos membros individuais do grupo. Uma pessoa diz 
uma coisa, depois uma segunda pessoa acrescenta uma nova idéia, 
mas nem sempre transmite a relação de sua idéia com o significa
do da primeira contribuição. O pensamento da cada membro flui 
janela abaixo em canais separados. Ocasionalmente, alguém po
de opinar e relacionar seu pensamento a um desses canais, mas 
em seguida outro membro acrescenta algo relacionado com um 
outro canal. Normalmente, é possível observar num grupo vá
rios canais fluindo em meandros paralelos de pensamento. Se, 
contudo, o líder centrado no grupo fizer um esforço para perce
ber a ligação entre cada novo comentário e, depois, transmitir 
essa relação para o grupo, a discussão assumirá as características 
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da segunda descrição. Parecerá fluir ao longo de um único ca
nal, juntando forças a cada nova contribuição acrescentada a ela. 
Isto não significa que o canal não pode mais ser alterado, uma 
vez iniciado. Usando novamente a analogia dos pingos da chu
va, ocasionalmente acontece de vários pingos, atingindo a vidra
ça em pontos bastante próximos, depositarem água suficiente para 
mudar a direção do canal principal ao se ligarem a ele. Ao rela
cionar a nova contribuição ao fluxo principal, o líder pode ver 
o grupo alterar seu fluxo de pensamento na direção da nova in
fluência. 

A função de "ligação" do líder centrado no grupo relaciona
se intimamente com a função de compreender significados e in
tenções. Isto porque o significado ou a intenção do comentário 
de um membro freqüentemente é a ligação com o fluxo principal 
de pensamento ou com os comentários anteriores. A verdadeira 
ligação com freqüência é escondida pelo conteúdo do comentá
rio. Assim, esclarecendo o significado ou a intenção de um co
mentário, o líder esclarece para o grupo de que maneira a nova 
contribuição se relaciona com a discussão anterior. Talvez um 
exemplo de uma discussão de grupo gravada possa tornar isso 
lI1ais claro. No trecho seguinte, o grupo está discutindo como um 
dos membros, um assistente social, deveria lidar com um grupo 
de jovens casais para convencê-los a desempenhar uma ação so
cial em sua comunidade: 

1. Bill: Gostaria de registrar uma objeção muito séria aqui. Foi 
a insinuação de que, de alguma forma, as atividades sociais da igreja 
ou as reuniões comunitárias são melhores e mais meritórias, e que 
as pessoas deveriam fazer isso em vez de ir jogar boliche. Senti essa 
insinuação. Por que não deveriam os homens ir lá em vez de à 
igreja ... 

2. Don: Não concordo com essa insinuação. 
3. Bill: Bem, eu certamente não iria. Gostaria de comentar aqui 

um diagnóstico que minha mulher fez do ponto de vista feminino 
de nossa sociedade. Ela, e talvez não seja um caso isolado, prefere 
mais a companhia de um grupo de homens à de um grupo de mu-
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lheres. E não acho que isto seja necessariamente uma questão de 
sexo. Ela diz que quase é possível prever o que um grupo de mulhe
res vai fazer. 

4. Jane: Ora essa. 
5. Bill: Elas são meio que enfiadas num molde por nossa so

ciedade. Ela não entende o que é isso. Mas um grupo de mulheres 
se reúne e um grupo é muito parecido com outro. E, com muita 
freqüência, as mulheres entram em grupos não porque querem, mas 
por causa de pressões sociais. Ao passo que os homens ... eles pare
cem viver numa sociedade muito mais livre e tranqüila, onde o que 
eles fazem e com quem andam é determinado por suas próprias es
colhas. Em ... 

6. Frank: Acho que a sra. Adams [esposa de Bill] superestima 
consideravelmente o interesse e a variedade da sociedade do homens. 

7. Grupo: (Risadas.) 
8. Líder: Bill, o que você quer dizer? Não sei se compreendo 

o que ... 4 

9. Bill: Que boa parte da atuação das mulheres nesses grupos 
sociais não é determinada pela escolha delas. Não satisfaz suas ne
cessidades pessoais. É função do papel que a sociedade meio que 
as força a assumir. 

10. Líder: Você está usando isso como um exemplo de sua ob
jeção original ao fato de associarmos certos valores, positivos ou 
negativos, a esses interesses, e você é contra isso ... dizer que um 
interesse tem mais valor social do que outro?5 

11. Bill: Pareceu-me que estávamos dizendo, basicamente, que 
as coisas que os homens querem fazer não são tão boas para eles ... 
não satisfazem suas necessidades ... bem como as coisas que os ho
mens não querem fazer. E eu simplesmente não ... 

12. Cathy: Se as mulheres se reunissem para limpar as ruas, 
afinal são as mulheres que têm que se sentar e olhar para as ruas 
o dia todo. Os homens estão fora trabalhando o dia inteiro. Não 
estão tão preocupados com as ruas quanto suas esposas. Deveriam es

4. Neste ponto, o líder está tentando compreender o significado e a inten
ção por trás dos três últimos comentários de Bill. Isto é especialmente importante 
aqui, uma vez que, no número 2, Don interrompe para defender-se e, no número 
6, Frank protesta de forma jocosa. O grupo reage a Frank com risarlas, portan
to, em certo sentido, rejeitando Bill. O líder não compreende a Iig'"t;"ão entre os 
comentários de Bill e a discussão anterior. 

5. Aqui, o líder está ligando o exemplo de Bill a uma objeção anterior feita 
por ele, mas faz isso na forma menos incisiva de uma pergunta. , I 

tar. O fato de que não há um playgroundpara as crianças, normalmen
te as mães se preocupam mais com isso do que os pais. Questões des
se tipo não chegariam necessariamente até os maridos. Acho que elas 
se interessariam muito mais do que seus maridos, que também, por 
causa de nossa cultura, iriam dizer: "Ora, este é o trabalho damãe". 

13. Stu: Bem, você iria mais longe a ponto de dizer que inte
resses de ação social em geral são mais naturais entre as mulheres? 

14. Cathy: Não são mais naturais. Eu diria que a cultura é que ... 
15. Stu: Sim, devido a nossa situação cultural, você diria que, 

em geral, elas são mais ativas politicamente e assim por diante? 
16. Líder: Será que estamos mesmo compreendendo o que 

Cathy quer dizer? Não tenho certeza se estou. Você vê uma dife
rença básica, Cathy, entre os interesses dos homens e os interesses 
das mulheres?6 

17. Cathy: Eu vejo muita diferença quando se trata de discus
são de grupo, sim. Que talvez haja mais interesse num grupo de 
bairro, particularmente entre a classe trabalhadora, de que as es
posas e mães tenham um interesse comunitário maior. 

18. Líder: Em termos do comportamento do líder ... você está sim
plesmente dizendo que esse seria um melhor diagnóstico das necessida
des das mulheres, e que temos que ser cautelosos ao diagnosticar as 
necessidades das mulheres versus as necessidades dos homens. 7 

19. Cathy: Acho que precisamos ser muito cautelosos. 
20. Sam: Gostaria de colocar uma questão de ordem e pergun

tar se estamos tentando ser uma classe de sociologia, com essa ên
fase no diagnóstico de necessidades. Para mim, estamos nos afas
tando de nosso objetivo inicial. Eu deixaria isso de lado ... 

21. Cathy: Você está certo. 
22. Sam: Eu teria muito prazer em ficar quieto no meu canto, 


mas fico imaginando se não estamos indo longe demais. Não te

mos recursos nessa área. Insistimos em trazer relatos pessoais que, 

na verdade, não representam muito em nossa avaliação total. 8 


6. Novamente, o líder está tentando compreender Cathy e ligar o sig

nificado de seu exemplo, um tanto confuso, com os comentários anterio

res. Stu, por outro lado, nos números l3 e 15, está aparentemente tentando 

pressionar Cathy a uma generalização mais ampla, que ela não aceita no 

número 14. 

7. O líder, aqui, proporciona a ligação entre a diferença que Cathy 
vê entre os interesses dós sexos e o papel do líder, que era o tópico sob dis
~ussão antes do comentário de Bill no número I. 

8. Aparentemente, Sam não percebeu nenhuma ligação entre a dis
~lIssão das necessidades dos membros do grupo e a liderança. Ele se sente 
dissociado do tópico original. 

~ 
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23. Líder: Diagnosticar necessidades individuais não é perti

nente a nossO problema, Sam?9 
24. Sam: Bem, eu já ia começar a expor vários tipos de refe

rências pessoais. Trabalho com esses grupos o tempo todo e posso 
apresentar alguns casos referentes ao outro lado, mas achei que is-

so não seria relevante. 
25. Stu: Parece-me que estamos analisando aqui, ou levantan

do a questão, da função de liderança. Se uma atitude em relação 
à liderança é aceita - em geral, o ponto de vista do centro comu
nitário sobre a liderança, o ponto de vista do assistente social 
bem, então, deve-se saber ... deve-se ser capaz de diagnosticar as 
necessidades das pessoas para se poder funcionar como líder. Se 
algum outro conceito de liderança vencer a discussão aqui hoje, en
tão poderemos dispensar toda essa história de diagnóstico. 10 

26. Sam: Então deveríamos discutir os dois aspectos da lide

rança, não o diagnóstico. I I 
27. Líder: Stu, você não está querendo aceitar que esta é a me

lhor maneira de liderar - diagnosticar o grupo e tentar satisfazer 

as necessidades de ... 12 

28. Sam: Sim. Esse é o ponto que eu preferi discutir. 

Num grupo, pode haver tantos "canais" diferentes de pen
samento quanto são os membros. Isto freqüentemente pode ser 
observado nos primeiros estágios de desenvolvimento do grupo, 
quando cada membro tem seus próprios interesses pessoais, quan
do a tendência é de que as contribuições sejam mais centradas 
no ego do que no grupo, quando os membros respondem a suas 
próprias necessidades pessoais à exclusão do que ocorre fora de
les mesmos. É durante esse estágio que a função de ligação do 

9. Embora Sam não tenha descrito seu sentimento dessa forma, o líder ex
perimenta refletir o significado de Sam, ligando, assim, os comentários de Sam 
ao tópico anterior das necessidades. 

10. Stu, assumindo a função de ligação, faz uma tentativa bem-sucedida 
de conectar as idéias sobre as necessidades e o tópico anterior da liderança. 

11. O comentário de Sam revela que ele não aceita a exploração, pelo gru
po, do problema do diagnóstico de necessidades. A ligação de Stu no número 
25 foi muito mais útil para o grupo, além de demonstrar mais aceitação. 

12. O líder, ao tentar entender o significado de Stu, foi um pouco longe 
demais. Teria sido melhor se ele tivesse dito: "Você vê o problema do diagnósti
co em relação a um tipo de liderança, mas não necessariamente para outro tipo". 
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líder centrado no grupo é tão importante. Pode-se dizer que o 
líder, percebendo essas ligações, ajuda os membros individuais 
a tomarem consciência de elementos, no campo perceptivo total, 
Que antes não eram percebidos. Pode-se dizer Que o líder ajuda 
os membros do grupo a ampliarem o âmbito do campo fenome
nológico ao qual respondem, aumentando assim as chances de 
que suas contribuições sejam mais adequadas à situação existente. 

Como acontece com as outras funções distintivas que o lí
der centrado no grupo traz para o grupo, a função de ligação é 
gradualmente assumida pelos próprios membros do grupo. Os in
divíduos no grupo começam a tentar perceber de que maneira cada 
nova contribuição se relaciona com as anteriores. Começam a per
guntar à pessoa que fala: "Como esta sua observação se relacio
na com o Que outros membros do grupo disseram?", ou "En
tão, em termos do que Jack disse, isso significa que você tem um 
ponto de vista diferente do dele?", ou "Pelo que entendi de seu 
comentário, você não gosta da direção que o grupo está toman
do e sugere que tentemos uma nova abordagem?" Quando a fun
ção de ligação difunde-se pelo grupo, invariavelmente ocorre uma 
ausência notável de comentários indicando que os membros do 
grupo estão perdidos, como "Onde estamos?", "Não estamos 
divagando?", "Não sei se isto tem a ver com a discussão", "Se
rá que alguém pode nos tirar desta confusão?" A função de liga
ção parece ter o efeito de orientar cada membro em termos do 
processo do grupo. Poderíamos dizer que dá continuidade à dis
cussão. 

Nas páginas anteriores, fizemos uma tentativa de isolar e de
finir cinco funções que o líder centrado no grupo traz para o gru
po: transmitir calor humano e empatia, escutar atentamente o que 
os outros dizem, compreender significados e intenções, transmi
lir aceitação, ligar as contribuições aos canais de pensamento. O 
líder centrado no grupo desempenha essas funções quase que con
I inuamente, até que sejam assumidas por outros membros do gru
po. Há, sem dúvida, outras funções facilitadoras que ainda não 
foram observadas ou definidas, daí a grande necessidade de no

~.. 
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vas pesquisas e experiências. Essas foram as funções considera
das eficazes para se criar as condições que ajudaram alguns gru
pos a mover-se mais rapidamente na direção de uma utilização 
maior de suas capacidades. Agora, será bom examinar alguns pro
blemas especiais decorrentes da tentativa de utilizar uma abor
dagem centrada no grupo em situações reais. 

Alguns problemas na aplicação da Jiderança centrada no grupo 

Líderes que tentam fazer uso de uma abordagem centrada 
no grupo logo descobrem as dificuldades e os problemas envol
vidos. Focalizaremos aqui alguns dos problemas mais importan
tes observados na implementação dessa abordagem e algumas das 
maneiras encontradas por diferentes líderes para lidar com eles. 

PLANEJAR PARA o GRUPO 

o planejamento feito pelo líder é incoerente com a aborda
gem centrada no grupo? O líder centrado no grupo pode fazer 
planos para o grupo sem tirai dos membros a noção de respon
sabilidade? Nossa experiência aponta para o fato de que a ma
neira como um grupo reage ao planejamento prévio feito pelo 
líder depende, em grande medida, da relação que existe entre o 
líder e o grupo. Um grupo em que os membros sejam hostis e 
resistentes ao líder, ou que dependam dele para direcionamento 
e motivação, geralmente irá se rebelar contra os planos do líder 
ou aceitá-los com submissão. Em ambos os casos, o pré
planejamento pelo líder tem o efeito de reduzir a possibilidade 
de planejamento espontâneo dentro do próprio grupo. O líder cen
trado no grupo vê o planejamento para esse tipo de grupo como 
um fator inibidor a que os membros aprendam a planejar por 

. I: 

si mesmos. Contudo, quando o líder perdeu com sucesso suas fun
ções de liderança para o grupo, quando é percebido mais como 

I" 
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um outro membro do que como líder, suas tentativas de planejar 
para o grupo não são diferentes das tentativas de qualquer outro 
membro. O grupo sente-se agora suficientemente seguro para acei
tar ou rejeitar as sugestões dele, pelo valor das próprias suges
tões. As sugestões não são aceitas porque são do líder, nem são 
fortemente rejeitadas como uma reação contra a autoridade. 

Começamos a entender melhor a função do planejamento, 
tanto para o líder quanto para o grupo. Com freqüência, o pla
nejamento não é mais do que um meio de controle, uma maneira 
de influenciar o grupo na direção que o líder deseja. Assim, o 
professor planeja uma aula expositiva e, de certa forma, dirige 
com isso o pensamento do grupo; o administrador planeja qual 
membro do grupo deve fazer uma determinada tarefa, ou desen
volve métodos de implementação de uma política para os fun
cionários. Esse tipo de planejamento parece totalmente incoerente 
com a filosofia da liderança centrada no grupo. Num outro sen
tido, vemos o planejamento como uma tentativa de esconder as 
inseguranças do líder. Alguns líderes sentem-se inseguros em si
tuações livres e têm dificuldades de lidar com a falta de estrutu
ra. Parecem precisar de regras, regulamentos, planos, procedi
mentos, organização, agendas e outras muletas semelhantes. Es
se excesso de planejamento parece ser uma característica do líder 
"formalista" (7). Eis aqui, ao que parece, uma área interessante 
para futuras investigações. Talvez possamos diferenciar os líde
res com base nas diferenças de tolerância às dificuldades iniciais 
do grupo, à informalidade e flexibilidade, à operação funcional. 
De uma coisa o autor está convencido - se um líder sente que 
precisa estabelecer uma certa estrutura para sua própria segurança, 
deve informar o grupo honestamente sobre seus planos. Um gru
po não confiará num líder se sentir que ele os está manipulando 
sutilmente para atingir suas metas. Há também boas razões para 
que o líder seja sensível às resistências criadas ao seu planejamento 
e esteja disposto a desistir de seus planos, caso o grupo decida 
rejeitá-los. 
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LEVAR OS MEMBROS A PARTICIPAREM 

Um dos problemas de tentar uma abordagem mais centrada 
no grupo é conseguir com que todos os membros participem. Fre
qüentemente ouve-se um líder dizer: "Tentei fazer meu grupo par
ticipar, mas eles não parecem dispostos a isso; portanto, tem que 
haver um líder para colocá-los em movimento". Também conhe
cemos as diferentes técnicas recomendadas para encorajar a par
ticipação, tais como atribuir papéis, dividir o grupo em subgru
pos, exortar os que não participam ou fazer-lhes perguntas. Em
bora essas técnicas sem dúvida tenham sucesso em algumas oca
siões, deve-se indagar se a participação obtida dessa maneira real
mente facilita o desenvolvimento do grupo. Em primeiro lugar, 
tal participação não é espontânea; em segundo lugar, essas técni
cas podem ter efeitos indesejáveis sobre alguns membros do gru
po. Os comentários gravados de uma entrevista com um mem
bro de um grupo de discussão são pertinentes aqui: 

S: Sei que fiquei muito ressentido e desenvolvi uma grande resis
tência por certos membros do grupo ficarem me dizendo, fora e 
mesmo dentro do grupo, que eu deveria ter uma participação maior. 
Não me sentia com vontade de fazer isso. Não achava que conse
guiria. Acho que todo o grupo sentia que eu deveria entrar com 
tudo ... e eu simplesmente não podia. Um dia, quando fui forçado 
a participar de um jogo de atribuição de papéis ... fiquei muito cha
teado ... resisti ao fato de que o grupo queria que eu me atirasse 
na situação quando eu não estava pronto para isso. 

Entrevistador: Não se sentia pronto e houve um pequeno res
sentimento por ser. .. 

S: Não queria ser manipulado. Acho que aprendi muito. Apren
di que posso entrar lá ... não sei quanto eu contribuí, mas eles sem 
dúvida pareceram gostar do que eu fiz ontem e nos outros grupos 
- em ambos - acho que minha contribuição foi grande. Mas sei 
que houve dias e dias em que eu não contribuí com nada, ou com 
muito pouco, para o grupo como um todo. 

Entrev.: Ou seja ... você está dizendo que como resultado des
sa experiência - aprender sobre você mesmo - você pode final-
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mente entrar num grupo. Não tenho muita certeza ... é isto que vo
cê está dizendo? 

S: Isso mesmo. Mas eu acho que você tem que [algumas pala
vras inaudíveis] qualquer um. Esperar até que eu esteja pronto, es
perar até que eu alcance o grupo. Acho que talvez haja casos em 
que você possa manipular a pessoa, mas eu me ressenti com isso. 
Acho que é preciso aprender a terminologia e tudo o mais, e eu 
não sabia. 

Essa pessoa obviamente ressentiu-se com as tentativas de fazê
la participar, talvez porque a participação estivesse tão intima
mente relacionada com seus próprios sentimentos de segurança. 
O líder centrado no grupo baseia-se nos efeitos de uma atmosfe
ra não-ameaçadora e de aceitação, e não em técnicas, para enco
rajar a participação. Além disso, está disposto a aceitar a hesita
ção de uma pessoa a participar tanto quanto qualquer outro tipo 
de comportamento. 

O líder centrado no grupo deve ter uma certa dose de pa
ciência, tolerância e segurança, pois enfrentará situações em que 
os membros do grupo levarão algum tempo para começar a par
ticipar. Haverá longas pausas nas discussões de grupo. Em al
guns grupos, os membros irão se ausentar das reuniões. Às ve
zes, não haverá voluntários para determinadas tarefas. O fracas
so em demonstrar aceitação legítima desse tipo de comportamen
to, ou a falta de disposição para esperar que os membros partici
pem, inibirão o desenvolvimento de uma atmosfera que conduza 
à participação criativa e espontânea - se é que podemos genera
lizar a partir de nossas experiências com grupos. Tentativas dire
tas, por parte do líder, de assumir a direção do grupo nesses mo
mentos cruciais parecem aumentar a dependência do grupo em 
relação a ele. O líder centrado no grupo baseia-se no princípio 
de que a participação será facilitada quando ele conseguir remo
ver todas as pressões externas e depender inteiramente da força 
interna dos membros. 
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A LIDERANÇA NUNCA É TOTALMENTE DISTRIBUíDA 

É provável que, em alguns grupos, nem todas as funções de 
liderança possam ser completamente distribuídas. Isto, talvez, por 
causa de pressões sobre o líder partindo de seus próprios super
visores. Por exemplo, um administrador de escola pode sentir que 
precisa reter certas funções de liderança, tais como contratar e 
demitir os professores. Assim, talvez pense que não deve passar 
toda a responsabilidade para ao grupo. Qual é o efeito disso? Teo
ricamente, a retenção pelo líder de qualquer uma das funções de 
liderança reduz as chances de que o grupo alcance a realização 
máxima. Na prática, porém, isso pode significar que o líder cen
trado no grupo ainda demonstra confiança no grupo dentro des
ses limites. Ele ainda pode representar uma influência terapêuti
ca sobre o grupo, embora não tão terapêutica quanto se tivesse 
confiado ao grupo o desempenho de todas as funções. Em ou
tros grupos, os membros talvez nunca assumam todas as funções 
de liderança por não conseguirem alterar completamente sua per
cepção do líder como alguém que, de alguma forma, se diferen
cia deles. Por exemplo, pode ser muito difícil para um grupo de 
adolescentes perceber seu líder adulto como uma pessoa sem algu
ma autoridade sobre eles. Pode haver outros diferenciais difíceis 
de serem apagados das percepções de membros de grupos, tais 
como idade, sexo, instrução, tamanho. Esses diferenciais às ve
zes estão tão fortemente arraigados em nossa cultura, que os mem
bros de um grupo têm dificuldade de perceber seu líder em ter
mos igualitários e não-autoritários. Trata-se apenas de uma con
jetura. Talvez descubramos que, sob condições adequadas, nem 
mesmo esses diferenciais podem impedir as pessoas de estabele
cerem relações essencialmente não-ameaçadoras com os outros. 

A LIDERANÇA CENTRADA NO GRUPO EM GRANDES ORGANIZAÇÕES 
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sucedida em grandes organizações? As limitações ficam logo evi
dentes. Numa grande indústria, por exemplo, contato diretos fre
qüentes são quase impossíveis. Barreiras espaciais à comunica
ção são inevitáveis. Precisamos analisar cuidadosamente as im
plicações desse conceito de liderança em locais onde grandes gru
pos de pessoas têm que ser representados. O que impede que o 
representante falhe na tarefa de representar adequadamente as 
decisões, desejos e contribuições de seus representados? Interes
ses especiais e grupos de pressão não impediriam uma grande cor
poração, um Estado ou mesmo uma nação de operar segundo 
princípios de liderança centrada no grupo? Estamos levantando 
mais perguntas do que as respostas disponíveis. Até o momento, 
não foi possível implementar extensivamente esse tipo de liderança 
com grupos tão grandes. É difícil ver, porém, por que os princí
pios que estão emergindo da aplicação da liderança centrada no 
grupo em grupos menores não seriam válidos também para gru
pos maiores. Talvez necessitemos apenas de mais engenhosidade 
ao imaginar novas maneiras de implementar essa filosofia. Em 
relação a isso, achamos interessante conhecer as tentativas recentes 
de aplicar alguns desses princípios na indústria. Golden e Rut
tenberg (67) descrevem experimentos com comitês conjuntos de 
patrões e empregados numa confecção. A Clínica Tavistock tam
bém vem trabalhando efetivamente como consultora em indús
trias, utilizando comitês constituídos por empregados, patrões e 
os consultores de pesquisa (210). Todas as decisões referentes às 
diretrizes são tomadas por esses comitês, e todos os membros têm 
força igual para definir como será conduzido o projeto de pes
quisa. Embora esses experimentos sejam apenas corajosos come
ços, podem indicar o caminho para a aplicação mais extensa de 
métodos terapêuticos de liderança e administração a grupos e or
ganizações maiores. 

RESULTADOS DA LIDERANÇA CENTRADA NO GRUPO 

Até que ponto a liderança centrada no grupo pode ser bem- É muito cedo para afirmar com certeza que resultados se po
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dem esperar da liderança centrada no grupo. Devemos, no mo
mento, basear-nos principalmente na observação e nas limitadas 
evidências de pesquisas. Mesmo assim, talvez seja lícito apresen
tar alguns resultados que, a partir de nossas experiências, passa

I 
' 	

mos a esperar da liderança centrada no grupo. É preciso enfati
II; 	 zar, porém, que todos eles devem ser considerados como obser

vações que requerem verificação experimental. Esses resultados 
podem ser classificados em três categorias: (1) o significado da 
experiência de grupo para o membro individual, (2) a internali
zação das funções de liderança pelos membros do grupo e (3) mo
dificações no funcionamento do grupo. 

o SIGNIFICADO DA EXPERIÊNCIA DE GRUPO PARA O MEMBRO INDIVIDUAL 

Um dos resultados esperados da liderança centrada no gru
po é o efeito, para o membro individual, da experiência de parti
cipar de um grupo autodiretivo, não-ameaçador e com uma at
mosfera de aceitação. Parece que os membros desses grupos rea
gem a sua experiência de forma mais ou menos semelhante à dos 
clientes que passaram por terapia individual. Aparentemente, a 
liderança centrada no grupo exerce efeitos "terapêuticos" posi
tivos sobre os membros do grupo. 

Os membros do grupo sentem que são compreendidos. Quan
do há uma atmosfera psicológica não-ameaçadora para o grupo, 
os membros parecem sentir que estão sendo compreendidos. Sen
tem que os outros escutam com atenção e fazem um esforço sin
cero para compreendê-los. Esta é uma das coisas claramente per
ceptíveis em nossas tentativas de descobrir o que está sendo ex
perimentado pelos membros do grupo. Depois de uma conferên
cia de três dias com líderes estudantis universitários cristãos e ju
deus, na qual os líderes de grupo procuraram criar uma atmosfe
ra não-ameaçadora, um dos delegados escreve: 

Na manhã seguinte, em nossa primeira discussão de grupo, fi-
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quei desapontado novamente, desta vez pela falta de agressividade 
do líder do grupo e pela tendência do grupo a sair pelas tangentes. 
Mas, estranhamente, cada vez que sentia vontade de protestar con
tra esse tipo de procedimento, lembrava-me das minhas anotações 
da noite anterior e decidia deixar o barco correr e tentar aceitar e 
compreender os sentimentos dos outros. Não demorou para que 
eu ficasse feliz com essa decisão, pois quando chegou minha vez 
de falar, notei com grande satisfação o esforço sincero "dos demais 
membros do grupo para me compreenderem. Expus pontos de vis
ta que guardo dentro de mim há anos, pois logo ficou evidente que 
eu não seria ridicularizado ... Por causa disso, um entendimento que 
normalmente poderia demorar anos para ser adquirido foi alcan
çado em questão de horas. (187, p. 49) 

Em contraste com as percepções desse membro, podemos ci
tar as declarações de membros de um outro grupo que, aparente
mente, sentiram um tipo de atmosfera diferente. Nesse grupo, os 
líderes, pelo menos durante as primeiras sessões, selecionaram me
tas para o grupo, avaliaram os comentários dos membros e ex
pressaram livremente interpretações profundas das declarações 
de alguns deles. Durante uma das primeiras sessões, foram gra
vados os seguintes comentários: 

Não me ofereci como voluntário para as tarefas porque não 
me senti parte do grupo. Isto porque as pessoas não responderam 
ao que eu disse - as pessoas não escutam, não prestam atenção 
em minhas sugestões. 

As pessoas não me escutaram. Por isso, assumi conscientemente 
um papel não-participativo. 

Toda vez que faço uma sugestão ou uma pergunta para o lí
der, ele me corta. Ou chama minha intervenção de projeção ou de
fesa. Eu supero isso num dia e, no dia seguinte, ele me corta de novo. 

Nunca paramos para compreender o primeiro comentário. 

Há uma necessidade aqui de compreender um ao outro . 

. ~ 
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Fica evidente o contraste entre as atmosferas psicológicas dos 

dois grupos, vistas a partir da estrutura de referência dos mem


, I 
bros. Essas declarações parecem atestar o fato de que os mem
I 

bros do grupo precisam sentir que os outros escutam suas contri' 
I 
r buições e tentam compreendê-las. Sem esse sentimento, sentem

I, se ameaçados, tendem a retrair-se e não participar mais do gru
po, ou fazem esforços renovados para exprimir seus pontos de 

I vista individuais até terem a certeza de que foram compreendi
fi dos. O resultado é que ou o grupo perde contr~buições em poten

cial ou então cada membro responde somente em termos de suas 
próprias necessidades, dando pouca atenção para as necessida
des do grupo. Alpert e Smith (7) descreveram adequadamente esse 
comportamento como "participação anárquica". 

Os membros do grupo sentem que são aceitos. Um estudo 
conduzido pelo autor (70) revelou algumas evidências de que um 
dos resultados da participação num grupo autodiretivo é o senti
mento de aceitação pelos membros do grupo. Foram conduzidas 
entrevistas pessoais com indivíduos que haviam tido uma expe
riência num grupo relativamente autodiretivo. Embora, em mui
tos aspectos, a liderança do grupo não estivesse de acordo com 
nossa concepção de liderança centrada no grupo, a discussão li
vre foi incentivada, a atmosfera foi relativamente permissiva e 
atribuiu-se ao grupo a responsabilidade de resolver seus próprios 
problemas internos e selecionar suas metas. Com base na análise 
de conteúdo das entrevistas gravadas, as declarações foram clas
sificadas em várias categorias. Seis dos dezesseis membros fize
ram declarações que se encaixavam na seguinte categoria: 

Sentem-se mais aceitos pelos outros; sentem-se mais segu
ros, mais espontâneos, menos defensivos, menos retrai dos, mais 
confiantes. 

Trechos de duas das entrevistas gravadas talvez transmitam 
um pouco dessas atitudes: 

I 
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Aqui no laboratório, estou lidando com um dos problemas mais 
difíceis que já tive que enfrentar em minha vida ... Estou cara a ca
ra com o meu ajustamento ao grupo ... Quase tive que superar al
gumas de minhas barreiras infantis de sentimentos acerca de gru
pos. Sempre fui meio isolado ... Parece que, neste momento, meus 
próprios sentimentos estão ficando muito envolvidos, e estou co
meçando a reagir espontaneamente com base no que há em mim, 
e não como um profissional objetivo ... Tenho algo que nunca sen
ti em toda a minha vida ... As pessoas estão me amparando e me 
ajudando. Tudo o que tenho a dizer - talvez não tudo, mas mui
tas coisas que eu tenho a dizer - parece ser de valor para alguém. 
Em outras palavras, pela primeira vez estou me encontrando na vi
da em grupo. 

Como indivíduo, acho que ganhei autoconfiança, e era isso que 
eu sentia que me faltava. Sempre tive dúvidas quanto a minha ca
pacidade ... Nunca teria acreditado que poderia falar tanto em gru-, 
po como falei. Eu nunca sou o primeiro a falar. Tenho a tendência 
de deixar que as outras pessoas se encarreguem de falar. 

Aparentemente, os membros do grupo conseguem uma maior 
aceitação de si mesmos, assim como acontece com o cliente na 
terapia individual. Portanto, a menos que o trabalhador de uma 
organização industrial sinta-se livre para criticar o julgamento de 
seu supervisor ou questionar uma diretriz da gerência, a menos 
que se sinta seguro para expor uma idéia própria sem ser ridicu
larizado, esse trabalhador não será um participante ativo da or
ganização. E o grupo como um todo terá perdido uma contribui
ção em potencial, terá se privado dos dados ou das habilidades 
desse trabalhador na discussão de um problema, reduzindo as
sim as chances de chegar à melhor solução para toda a orga
nização. 

A liberdade de participar e a liberdade de comunicar foram 
mencionadas como condições necessárias para se liberar as capa
cidades de ajustamento do grupo. Este é o ponto em que a inter
relação de todas essas condições fica mais clara. Mesmo não ha
vendo nenhuma barreira "externa" à comunicação, e oferecendo

','III 
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se todos os tipos de oportunidades para um membro do grupo 

participar, haverá inibições e barreiras auto-impostas dentro de 

cada membro que não sentir aceitação na atmosfera do grupo. 

Talvez seja essa a razão dos fracassos freqüentes na utilização 

de "técnicas" estereotipadas e institucionalizadas para fazer com 
I, 	 que os membros de um grupo participem e se comuniquem. Os 

métodos mecânicos, por si só, raramente produzem liberdade de 
comunicação e participação criativa num grupo. É preciso algo 

mais - uma atmosfera de aceitação e permissividade - para que 

as pessoas coloquem à disposição do grupo seu potencial criati 

vo máximo. Talvez isto possa ser ilustrado no trecho abaixo, ti

rado de uma entrevista gravada com uma jovem mulher, mem
bro de uma discussão de grupo: 

!r 

D: Acho que isso tem a ver com a mesma coisa que eu disse 
sobre a liderança. Será que ainda estou me ajustando à situação 
e por isso tenho medo de expressar qualquer coisa que possa ser 
uma idéia revolucionária, ou talvez algo surpreendente, porque te
nho um pouco de medo do que vai acontecer? Acho que cheguei 
ao ponto de decidir que isso não é bom, mas o que vou fazer a este 
respeito é uma outra questão. 

Entrevistador: O que você está dizendo, então, é que se sente 
um pouco relutante em, talvez, revelar a si mesma totalmente. Po
de ser que haja algo que você esteja guardando dentro de si. 

D: É, acho que há alguma coisa; seja numa relação de grupo 
ou numa relação pessoal, eu escondo algo de mim. E eu ... quando 
me pergunto "O que seus amigos pensam de você" e coisas pareci
das, acho que essa seria uma das coisas que me viria à cabeça. Meus 
amigos disseram: "Você não se dá para os outros". Bem, acho que 
é assim mesmo -- isto é, conscientemente acho que sim. Não con
sigo descobrir o que eu não dou, mas acho que se isso é evidente, 
então provavelmente eles têm razão. 

Entrev.: Uma das coisas a aprender poderia ser, agora, um pou
co mais de sensibilidade em relação a esse fato, de que talvez haja 
alguma verdade nisso. 

D: Eu acho que há. 

Entrev: Se a compreendo bem, você não tem muita certeza do 
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D: Certo, eu não tenho. 

Entrev.: É. Por isso que essa questão é meio intrigante. 

D: Sim, eu realmente não sei muito bem o que é. 

Entrev.: Você tem muito mais certeza de que talvez isso seja 


verdade, mas não está certa de qual aspecto seu está sendo manti
do sob controle. 

D: Acho que sim. É um desejo claro de agradar e de não en
trar em nada que possa não agradar. Eu gosto de agradar. E, apa
rentemente, tirei muita satisfação do fato de ser uma boa menina 
e todas essas coisas - acho que posso localizar isso desde a infân
cia. Essa era a coisa que me atraía - eu era uma boa menina _ 
eu era uma menina boazinha e coisa e tal, e gostava disso. 

Entrev.: E você pode até ver, talvez, algumas origens desse sen
timento de querer que as pessoas gostem de você e das coisas que 
você faz. 

A julgar pelas declarações, parece que esse membro do gru
po está começando a compreender a íntima relação entre seus sen
timentos de ser aceito pelos outros e sua participação em grupos. 
Trata-se de uma pessoa que, no passado, foi incapaz de se dar 
livremente, que se mantinha sob controle, que reprimia suas 
"idéias revolucionárias". 

Os membros do grupo sentem que a responsabilidade pela 
avaliação está dentro deles mesmos. Um outro significado da ex

periência de grupo autodiretiva parece ser que os membros co
meçam a transferir a responsabilidade de avaliação do líder (ou 

dos outros) para si mesmos. Tornam-se mais dispostos a olhar 
para si mesmos honestamente. O líder centrado no grupo, por 

tentar eliminar dos membros a ameaça da avaliação, acelera esse 
processo. Assim, alguns dos membros do grupo estudado pelo 
autor afirmaram: 

Acho que sinto menos compulsão de resolver os problemas 
amanhã ... Acho que posso ficar impaciente de vez em quando, mas 
agora sou capaz de atribuir parte da minha impaciência a mim mes
mo, não inteiramente à situação. 

Acho que estou olhando para as coisas mais honestamente, ava
que é que está guardando dentro de si ... 	 liando a mim mesmo com mais honestidade. 

"II • III 
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Estou mais disposto a aceitar minha participação nas frustra
ções que ocorrem no grupo. 

Essas pessoas parecem estar se sentindo seguras o bastante 
para olhar para si mesmas, avaliar seus próprios papéis no gru
po. É difícil conceber situações - embora possa haver alguma 
- em que alguém não se sinta ameaçado ao perceber que está 
sendo avaliado de acordo com os padrões de uma outra pessoa. 
Parece que sempre que a responsabilidade de julgar e avaliar 
encontra-se fora da própria pessoa, parte de seu comportamento 
dirige-se, necessariamente, para a adequação a esses padrões, para 
uma conformidade com o modelo prescrito pelos padrões, ou para 
um desafio aos padrões. A situação costuma ser complicada por
que uma pessoa raramente tem certeza de quais são os padrões 
que a outra pessoa tem para ela. Conseqüentemente, é forçada 
a agir com base no que, quase sempre, não passa de uma aproxi
mação ou estimativa de como a outra pessoa acha que ela deve 
se comportar. Em grupos, essa incerteza sobre como se compor
tar adequadamente é uma séria barreira à participação criativa 
e à livre comunicação. 

Todos nós já vimos essa incerteza operar em grupos, espe
cialmente naqueles que se encontram nos estágios iniciais de de
senvolvimento. Os membros evitam participar porque outros "que 
sabem muito mais" do que eles irão avaliar suas contribuições 
como inadequadas. Gastam suas energias na tentativa de escon
der do grupo o fato de "saberem tão pouco". Esse fenômeno 
é mais facilmente observado na sala de aula, mas está presente 
em todos os tipos de grupos ou organizações,. Um funcionário 
novo no escritório, com medo de que seu supervisor descubra que 
ele sabe pouco, segue aos trancas e barrancos em seu novo tra
balho por não ousar fazer perguntas que o impediriam de come
ter erros dispendiosos. Um piloto militar tenta um vôo arriscado 
para o qual não tem a devida competência, para não enfrentar 
a situação de ser avaliado por outros pilotos como menos com
petente do que eles. Um membro de comitê conSOII\e o tempo do 
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grupo discursando longamente sobre um assunto de que ele tem 
algum conhecimento para disfarçar sua falta de conhecimento so
bre o tópico que está sendo considerado. Um pequeno executivo 
gasta suas energias imaginando o que irá agradar ao presidente, 
em vez de comportar-se da maneira apropriada em relação ao pro
blema que tem em mãos. 

A avaliação externa tem um outro efeito que inibe o funcio
namento efetivo do grupo. A avaliação, seja positiva ou negati
va, pode ser tamanha ameaça para o indivíduo a ponto de levá
lo a agir com hostilidade. Usando constructos teóricos, o indiví
duo tenta defender sua organização de atitudes em relação ao self 
- seu conceito de self - atacando a fonte de ameaça, geralmen
te o próprio avaliador. Esse tipo de reação à avaliação externa 
pode ter diversos efeitos sobre um grupo. O membro avaliado 
reage comportando-se no grupo de acordo com sua nova meta 
- a defesa do self pelo ataque aos outros. Seu comportamento 
deixa de ser adequado ao problema do grupo. Ele tem seu pró
prio problema, e com muita freqüência esse problema permane
ce desconhecido para os outros membros. Nesse momento, en
tão, o membro está perdido para o grupo. E sua hostilidade po
de ter ainda o efeito secundário de produzir contra-ataques de 
outros membros. Assim, os efeitos da avaliação, na verdade, po
dem não se limitar meramente a um único membro. Uma maçã 
podre estragando todas as demais é uma analogia apropriada nesse 
caso. Todos nós já estivemos em grupos em que a hostilidade de 
um membro define o tom para o grupo inteiro, impedindo a rea
lização de muita coisa. 

Os membros do grupo adquirem compreensão de si mesmos. 
Um outro efeito da liderança centrada no grupo parece ser o fa
to de que os membros adquirem uma nova compreensão de si mes
mos, ou essa compreensão é reforçada ou esclarecida _ o que 
equivale à experiência do cliente na terapia individual. Sempre 
que vivencia uma situação da qual as fontes habituais de ameaça 
foram removidas, o indivíduo aparentemente começa a olhar mais 
para si mesmo e a adquirir compreensão de suas atitudes e com
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I portamento. Além disso, como o líder centrado no grupo esti

I 
mula a participação ativa de todos, a interação entre os mem
bros aumenta, e assim é mais provável que eles percebam de que 

li! maneira afetam os outros e de que maneira eles próprios funcio
nam como membros de um grupo democrático. Vamos utilizar 
novamente algumas das declarações obtidas em entrevistas com 
membros do grupo estudado pelo autor (70). Houve 49 declara

II ções que se encaixavam nas seguintes categorias: 

1. Eu sou, ou fui, muito "autocrático", desejoso de poder, 
I, ~ rígido, impaciente, insensível para com os sentimentos dos outros, 

exigente, pouco permissivo. 
2. Sou, ou fui, muito dependente do que os outros pensam, 

muito cauteloso, muito necessitado de apoio e aprovação, com medo 
de desagradar, muito laissez-faire. 

3. Estou mais consciente da quantidade e intensidade de meus 
próprios sentimentos e de suas causas e efeitos; menos temeroso 
de meus próprios sentimentos. 

4. Sou, ou fui, uma pessoa que se esquiva de responsabilidaI! 

des no grupo, reservado, isolado; fui falante, mas nunca atuante. I 

I: 5. Estou, ou estive, passando uma falsa imagem para os ou
tros, comportando-me segundo padrões falsos; não sou meu ver
dadeiro eu. 

6. Sei coisas sobre mim mesmo que não sabia antes; o que foi 
aprendido se encaixa com as experiências passadas. 

1\ 

Aqui vemos indivíduos reforçando ou obtendo novas com
preensões de si mesmos como membros, como líderes de grupo 

li!11 

em potencial, ou simplesmente como pessoas. Em vez de defen
der rigidamente a estrutura de selj existente, como é comum na 
maior parte das situações de grupo, esses membros parecem es
tar reorganizando ativamente suas estruturas de selj. 

INTERNALlZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO LíDER CENTRADO NO GRUPO 

Na discussão anterior sobre as várias dimensões da lideran
ça centrada no grupo, sugeriu-se repetidamente que algumas das 

I" 
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funções distintivas trazidas para o grupo pelo líder são gradual
mente assumidas pelos membros. Os membros do grupo tornam
se mais amistosos e empáticos em suas relações uns com os ou
tros; começam a escutar os outros com mais atenção; mostram 
uma compreensão maior do significado e da intenção das contri
buições dos outros; aceitam melhor as contribuições dos outros; 
assumem gradualmente a função de tentar perceber as ligações 
entre os comentários dos membros e o canal de pensamento do 
grupo. Em resumo, os membros de um grupo cuja liderança te
nha sido essencialmente centrada no grupo parecem tornar-se cada 
vez mais parecidos com o líder, em termos das atitudes e do com
portamento em relação aos outros. Se pesquisas futuras corro
borarem essa observação clínica, poderemos destacar esse ponto 
como a contribuição mais significativa do líder centrado no gru
po - uma vez que estimula o aprimoramento das relações hu
manas e a redução dos mal-entendidos entre os indivíduos, por 
facilitar a comunicação entre eles. Se for verdade que a liderança 
centrada no grupo libera tendências a relacionamentos baseados 
em maior aceitação e compreensão, não seria um bom começo 
para se obter comportamentos mais cooperativos entre indivíduos, 
tomadas de decisões em grupos mais eficazes, mais respeito pelo 
valor de cada membro do grupo, mais disposição para escutar 
outros pontos de vista? Poderia isto significar que a liderança cen
trada no grupo seria capaz de reduzir os malentendidos e as hos
tilidades entre empregados e patrões, reduzir a intolerância entre 
membros de uma sala de aula, aliviar a inveja e os pequenos con
flitos entre membros do corpo docente de uma faculdade ou en
tre funcionários de um escritório - talvez até promover entendi
mentos compartilhados entre representantes de nações inimigas? 

Há algumas evidências de pesquisa quanto a essas mudan
ças de atitudes e comportamento de membros de grupo quando 
trabalham juntos. O estudo de Sheerer sugere claramente que, 
durante a terapia centrada no cliente, o indivíduo torna-se mais 
capaz de aceitar os outros. Assim ela vê o significado de sua des
coberta: 

~---
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Se isto fosse aplicado a alguns dos problemas da psicologia so
cial, talvez revelasse que uma aceitação maior de grupos minoritá
rios, estrangeiros etc. poderia ser melhor conseguida através de al
gum tipo de terapia de grupo que tendesse a alterar a aceitação e 
o respeito do indivíduo por si mesmo. (189, p. 174) 

Um dos delegados da Conferência de Cristãos e Judeus sen
tiu que havia desenvolvido uma compreensão e aceitação maio
res em relação aos outros como resultado de sua experiência. Ele 
escreveu, após a conferência: 

Sempre que eu revelava minha fé a alguma pessoa, tinha a sen
sação de que não ia mais ser considerado como uma pessoa, um 
ser humano, mas como um judeu. Esta semana foi, para mim, al
go especial. Pude dizer a mim mesmo que, aqui estou, entre pes
soas que não só compreendem, mas querem compreender. E a con
seqüência disso foi que eu também procurei compreendê-las. Co
mo ser humano, as duas direções de compreensão são importantes 
- igualmente importantes. (187) 

As descobertas de Gorlow (71)13 fornecem as evidências 
mais claras do aumento da aceitação entre os membros de gru
pos. Durante os últimos estágios da terapia de grupo, os mem
bros de fato tornam-se "terapeutas" uns dos outros. 

MODIFICAÇÕES NO FUNCIONAMENTO DO GRUPO 

Os resultados da liderança centrada no grupo podem ser exa
minados pela estrutura de referência das modificações no fun
cionamento do grupo. Que mudanças ocorrem no comportamento 
dos membros quando operam no grupo? De que maneira a lide
rança centrada no grupo afeta o comportamento de ajustamento 

do grupo? 
A mudança da participação centrada no ego para a partici

13. Ver Capítulo 7, páginas 357-358. 
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pação centrada no grupo. Nos grupos em que experimentamos 
uma abordagem centrada no grupo, observamos que, nos primei
ros estágios de desenvolvimento, as contribuições dos membros 
são freqüentemente centradas no ego. Em outras palavras, os 
membros parecem comportar-se basicamente em resposta a suas 
necessidades e tensões internas do momento, em oposição às ne
cessidades do grupo. Parece que, antes de contribuírem para os 
esforços do grupo, precisam, com freqülência, aliviar as tensões 
que existem dentro de si próprios. Por exemplo, nos estágios ini
ciais de desenvolvimento de um grupo, os indivíduos podem ten
tar elevar seu status dentro do grupo, demonstrando sua compe
tência ou a extensão de seus conhecimentos. Isto acontece, mui
tas vezes, sem se levar em conta a adequação dos comentários 
ao que está sendo dito no grupo. Cada pessoa pode ter seus pró
prios interesses pessoais ou noções especiais a serem comunica
das. Algumas vezes, algum forte sentimento precisa ser expres
so. Nesses primeiros estágios de participação egocêntrica, ouvem
se comentários como: 

"Talvez isto esteja fora do assunto, mas eu gostaria de dizer 
que ... " 

"Gostaria que o grupo considerasse um outro problema ... " 

"Isto não responde à pergunta de lim, mas é importante para 
mim ... " 

"Espero que o grupo não se importe se eu levantar um proble
ma diferente ... " 

"Se eu não disser isto, vou explodir. .. " 

Um trecho de uma sessão gravada ilustra a contribuição ego
cêntrica: 

Jane: Será que eles também fariam objeções a isso se estives



TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

434 

sem no grupo? Quero dizer, o arranjo estabelecido, aparentemen
te, é que os homens saem e socializam-se com outros homens ... 

Bill: Eu acho que ... 
Jane: ... e as mulheres protestam ... 
Bill: Eu acho ... eu acho que .. . 
Jane: Se as mulheres fossem .. . 
Bill!: Eu acho que, em muitos casos, a verdade é mais do que 

isso. Elas não querem muita interação. Elas têm medo ... você vê, 
os homens têm muito mais liberdade do que elas. Elas sentem isso. 
Elas querem restringir a mobilidade deles ao lar. .. a elas ... e res
tringir os relacionamentos deles. 

Aqui, Bill está a ponto de explodir com sua idéia. Sua ne
cessidade de expô-la ao grupo é tão forte, que ele interrompe a 
pessoa que fala. É duvidoso que ele tenha escutado ou compreen
dido o comentário de Jane. 

Se o líder escuta atentamente o significado e a intenção des
sas primeiras contribuições e transmite compreensão e aceitação, 
isto tem o efeito de liberar os indivíduos para participarem mais 
em termos da situação do grupo como um todo. Talvez tenha
mos aqui um exemplo de como os indivíduos, a princípio, de
monstram uma espécie de "visão estreita" - ou seja, suas per
cepções estão limitadas a suas próprias necessidades e tensões. 
Mais tarde, suas percepções ampliam-se e incluem as necessida
des dos outros membros do grupo. A participação centrada no 
ego, portanto, dá lugar à participação centrada no grupo. 

Essa ampliação do campo psicológico efetivo do membro do 
grupo é, sem dúvida, uma explicação para a mudança na nature
za de sua participação. Precisamos compreender mais claramen
te por que essa mudança parece ocorrer sob a liderança centrada 
no grupo. Uma outra explicação possível seria que, à medida que 
se sente cada vez mais aceito no grupo, o indivíduo não tem mais 
necessidade de defender sua organização de self. Ele está, agora, 
mais livre para dedicar suas energias à tarefa de ajudar o grupo 
a resolver seus problemas. 

O aumento da expressão espontânea de sentimentos e signi-
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ficados. A liderança centrada no grupo parece acelerar o proces
so pelo qual os membros começam a se sentir mais seguros para 
expressar seus verdadeiros sentimentos e atitudes - para dizer 
o que de fato pensam. Quando começam a perceber a natureza 
não-ameaçadora da atmosfera do grupo, despem seus disfarces 
e abandonam parte de suas defesas. Na maioria dos grupos, ati
tudes e sentimentos permanecem contidos e tornam-se desloca
dos, aparecendo invariavelmente em alguma nova situação, sen
do então difícil para os outros estabelecer a conexão entre o sen
timento e a nova situação. Se, contudo, atitudes reais forem ex
pressas em relação a objetos reais, fica mais fácil compreendê
las e lidar com elas. Conseqüentemente, numa atmosfera que per
mita a expressão espontânea de sentimentos, o grupo será mais 
eficaz na resolução de seus problemas. Isto porque, quando vá
rios indivíduos têm que trabalhar juntos, sua eficácia depende da 
compreensão mútua e do compartilhamento de significados. 
Quando há maior correspondência entre o que os membros di
zem e o que pretendem dizer, quando os membros estão dispos
tos a expor para o grupo suas atitudes reais, idéias criativas e sen
timentos verdadeiros, pode-se naturalmente esperar o desenvol
vimento de uma compreensão mútua. Da compreensão mútua, 
segue-se o consenso, e do consenso surge a ação mais apropriada 
para as necessidades do grupo. 

A diminuição na dependência em relação ao líder. Um dos 
resultados mais perceptíveis da liderança centrada no grupo é a 
diminuição da dependência dos membros em relação ao líder. Em 
grupos de discussão, isto se reflete em iniciativas cada vez mais 
freqüentes, por parte dos membros, de expor seus problemas dian
te do grupo, em menos requisições de opiniões e julgamentos do 
líder, mais comentários em desacordo com o líder. Em nossa pró
pria organização no Centro de Aconselhamento, os membros da 
equipe assumiram a iniciativa de desenvolver novas áreas de ser
viços para a comunidade, experimentaram novos métodos pró
prios de aconselhamento, geriram com eficiência as funções do 
Centro na ausência de uma determinada pessoa ou grupo de pes

-~ 
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soas. Em vez de gastarem energia tentando imaginar o que o lí
der pode querer ou aprovar, os indivíduos de um grupo verda
deiramente autodiretivo descobrem que podem ser criativos de 
fato. Nesse grupo, cada membro tem a oportunidade da auto
realização, da auto-expressão e do autodesenvolvimento reais. Os 
indivíduos aprendem a assumir a responsabilidade por seus pró
prios sentimentos, idéias e comportamento. 

A aceitação de padrões de grupo. Observamos claramente 
o processo pelo qual um grupo formula seus próprios padrões, 
desde que haja uma atmosfera psicológica adequada, na qual ele 
possa lidar com o problema. A importância dos "padrões de gru
po" foi mencionada repetidas vezes em estudos sobre a produ
ção de trabalhadores industriais. Os estudos da Western Eletric 
(163) demonstraram de que maneira os grupos definem seus pró
prios padrões e o grau de sucesso com que os membros alcançam 
esses padrões. Nossas próprias experiências são coerentes com es
sas descobertas. Além disso, estamos convencidos de que os pa
drões que um grupo estabelece para si próprio são mais realistas, 
mais acessíveis e mais satisfatórios do que os padrões impostos 
de fora. Além do mais, quando os indivíduos participam na de
finição de seus próprios padrões, é muito mais provável que os 
aceitem e mantenham. E é freqüente que um grupo estabeleça para 
seus membros padrões mais altos do que aqueles definidos por 
alguma autoridade externa. Todos nós estivemos em grupos de
finidos por alguma autoridade externa. Todos nós estivemos em 
grupos que determinaram metas para si próprios que o adminis
trador ou o supervisor nem teriam sonhado em exigir do grupo. 
Talvez um grupo seja como um indivíduo, no sentido de que os 
padrões definidos para si próprio provavelmente serão apropria
dos, a menos que o grupo esteja, de alguma maneira, reagindo 
contra padrões que sente como vindos de fora. Observamos esse 
tipo de reação na prática comum de restrição da produção por 
trabalhadores industriais, em geral como resposta à imposição 
de taxas de produção definidas por engenheiros "peritos" em es
tudos de tempo e movimento. Na indústria, demonstrou-se que, 
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quando participa da definição de seus próprios padrões, o grupo 
aceita muito mais esse padrão, conforme ilustra o estudo de Coch 
e French (41). De modo semelhante, o estudo reportado por Radke 
e Klisurich (152), sobre os hábitos de compra e consumo de do
nas de casa e suas famílias, revelou uma aceitação maior de mu
dança nos hábitos alimentares entre os grupos que chegaram so
zinhos a essas decisões, em contraste com os grupos que ouviram 
conferências a respeito. Esses estudos, assim como nossas expe
riências, levam-nos a supor que padrões, valores e decisões esta
belecidos pelos próprios membros do grupo são mais aceitos por 
eles do que aqueles definidos de outro modo. Lewin e Grabble 
enunciaram claramente esse problema: 

o fato de ... a mudança ter que ser imposta de fora sobre o 
indivíduo parece uma necessidade tão óbvia que, com freqüência, 
sequer é analisada. Muitas pessoas supõem que a criação de uma 
atmosfera de informalidade e liberdade de escolha, como parte do 
processo reeducativo, só pode significar que o reeducador deve ser 
esperto o suficiente para manipular os indivíduos de forma a fazê
los pensar que estão com o controle da situação. De acordo com 
essas pessoas, esse tipo de abordagem não passa de trapaça, uma 
cortina de fumaça para aquilo que, segundo elas, é o método mais 
honrado e direto de usar a força. Deve~se salientar, porém, que se 
a reeducação significa o estabelecimento de um novo superego, 
segue-se necessariamente que o objetivo buscado não será alcança
do, até que o novo conjunto de valores seja experimentado pelo 
indivíduo como algo livremente escolhido. (113, p. 61) 

Esse é um fato extremamente importante. Se aceitarmos sua 
validade, estaremos mudando radicalmente a maior parte de nos
sos conceitos sobre supervisão e administração. O líder do grupo 
que trabalha principalmente no sentido de criar condições para 
que os próprios membros cheguem às decisões, desempenha um 
papel muito diferente daquele exercido pelo líder que gasta ener
gia arquitetando formas mais eficazes de comunicar suas deci
sões para o grupo - e que precisa estar sempre motivando o grupo 
para levar a efeito essas decisões. 
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Podemos dizer, para concluir, que essas observações, que ou
samos apresentar como resultados esperados da liderança centrada 
no grupo, baseiam-se em muito pouca experiência e em desco
bertas de pesquisas que estão longe de serem adequadas. Sem dú
vida, nossas percepções foram influenciadas pelo entusiasmo com 
que abordamos essa área. De qualquer forma, os primeiros pas
sos foram estimulantes para nós, pois não podemos deixar de sen
tir que, ao longo dessa estrada, a ciência social estará viajando 
em direção a um sentido mais significativo de democracia. Essa 
democracia resultará numa participação mais ativa e vital do ho
mem comum em todas as questões que lhe dizem respeito. Será 
uma oportunidade de auto-realização para cada membro de gru
po e de utilização máxima do potencial de cada grupo. 

LEITURAS SUGERIDAS 

Para relatos de aplicações de uma abordagem terapêutica em 
consultoria industrial, são recomendados os artigos da equipe da 
Clínica Tavistock. Uma edição inteira do Journal of Sacia! Is
sues (95) foi dedicada ao trabalho deles. Covner (44) fornece uma 
boa descrição de uma abordagem de consultoria baseada em al
guns dos princípios da terapia centrada no cliente. O leitor que 
estiver interessado num tipo de liderança de grupo mais interpre
tativo do que a abordagem centrada no grupo pode examinar os 
dois artigos de Bion (27, 28). O artigo de McGregor (123) e os 
artigos reunidos por Alpert e Smith (7) oferecem conceituações 
teóricas mas estimulantes da liderança. Alguns dos princípios da 
liderança centrada no grupo podem ser observados, em sua apli
cação a grupos sociais maiores, no relatório do experimento Peck
ham (144), no livro de Golden e Ruttenberg (67) e na edição do 
Journa! of Sacia! Issues organizada por McGregor, Knickerboc
ker, Haire e Bavelas (124). Muitas das referências sugeridas no 
final do Capítulo 9 serão úteis para os leitores interessados na 
liderança centrada no grupo em educação e ensino . 

CAPíTULO 9 

O ENSINO CENTRADO NO ALUNO 

Há algo peculiarmente instigante na hipótese central da 
abordagem centrada no cliente, e o indivíduo que passa a basear-se 
nessa hipótese em seu trabalho terapêutico acaba, quase inevita
velmente, tentado a experimentá-la em outros tipos de atividade. 
Se, na terapia, é possível basear-se na capacidade do cliente para 
lidar construtivamente com sua situação de vida, e se a meta do 
terapeuta é melhor dirigida quando se volta para a liberação des
sa capacidade, então por que não aplicar essa hipótese e esse mé
todo ao ensino? Se a criação de uma atmosfera de aceitação, com
preensão e respeito é a base mais eficaz para facilitar o aprendi
zado que se chama terapia, não poderia ser também a base para 
o aprendizado que se chama educação? Se o resultado dessa abor
dagem na terapia é uma pessoa não só mais informada sobre si 
mesma mas também mais capaz de guiar-se inteligentemente em 
novas situações, não se poderia esperar um resultado semelhante 
no processo educacional? São perguntas desse tipo que pertur
bam o orientador que é também professor. 

Como resultado desse questionamento, vários profissionais 
que empregaram a abordagem centrada no cliente na terapia co
meçaram a experimentar adaptações dessa orientação na situa
ção de sala de aula. O campo era inexplorado e houve muitos tro

• 
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peços, tentativas e erros. Muitas das tentativas foram malsucedi
das ou apenas parcialmente bem-sucedidas. No entanto, como 
a qualidade do aprendizado desenvolvido nessas bases era freqüen
temente tão diferente do que ocorria na sala de aula comum, pa
recia ser inquestionável a necessidade de novas experiências. Um 
aspecto sério da experiência foi a constatação cada vez mais evi
dente do caráter revolucionário do que estava sendo tentado. Se 
a educação for conduzida mais eficazmente ao longo das linhas 
sugeridas pela terapia centrada no cliente, então a conquista des
sa meta significa virar o sistema educacional atual de cabeça pa
ra baixo - uma tarefa de considerável magnitude. 

Nesse ponto de nossa experiência, foi estimulante encontrar 
outras pessoas que, partindo de linhas de pensamento um pouco 
diferentes, chegaram a conclusões semelhantes. O primeiro a nos 
chamar a atenção foi Nathaniel Cantor (39), cujo livro The Dyna
mies ofLearning (ao qual tivemos acesso em forma de manuscri
to cerca de dois anos antes da publicação) expressou um ponto 
de vista similar em vários sentidos, ao que estávamos alcançan
do. Cantor, com seu baekground de interesse no pensamento ran
kiano e sua formação em sociologia, enfatizou pontos como os 

lilli que seguem: 

Que "o professor estará preocupado basicamente com a com
preensão e não com o julgamento do indivíduo". 

Que "o professor manterá no centro do processo de ensino os 
problemas e sentimentos do aluno, e não os seus próprios". 

Que, "sobretudo, o professor perceberá que o esforço cons
trutivo deve partir das forças positivas ou ativas existentes dentro 
do aluno". (39, pp. 83-84) 

Não só esses pontos de vista de Cantor mostraram-se com
patíveis com os nossos próprios métodos educacionais, como sua 
reprodução de grandes trechos de discussões em ~ala de aula, nu
ma forma quase textual, serviu a uma função muito importante. 
Assim como a publicação de casos de aconselhamentos focalizara
se tanto nos princípios quanto no pleno significado da implemen-
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tação desses princípios, também o material de Cantor indicou não 
só o significado de suas generalizações, mas também a alteração 
radical no método educacional que estava implícita em seus prin
cípios. Embora algumas de suas conclusões não estivessem de 
acordo com a nossa própria experiência, a área de concordância 
foi estimulantemente grande. 

Algum tempo depois, Earl Kelley, partindo das significati
vas demonstrações de comportamento de percepção desenvolvi
das por Adelbert Ames, lançou seu instigante livro Education For 
What Is Real (100). Embora, com freqüência, suas conclusões pa
recessem ir muito além dos dados dos estudos de percepção, seu -modo de pensar apresentou muitas semelhanças com o de Can
tor e o nosso próprio. 

Mais tarde ainda, Snygg e Combs, desenvolvendo as impli
cações de uma abordagem fenomenológica da psicologia, dedi
cou dois capítulos incisivos às metas da educação e à tarefa do 
professor. Suas conclusões simplesmente colocam numa termi
nologia um pouco diferente as idéias que estivemos tentando im
plementar. 

A educação, segundo esse ponto de vista, é um processo de 
diferenciação crescente no campo fenomenológico do indivíduo. 

Contudo, a diferenciação do campo só pode ser feita pelo pró
prio indivíduo. Não pode ser feita para ele. Como um organismo 
vivo vasculhando seu campo em busca dos meios de automanuten
ção e aperfeiçoamento, ele diferencia apenas os aspectos que são 
necessários e úteis para a conquista de seus propósitos. A mudança 
nesse campo não precisa ser motivada. Na verdade, ela não pode 
ser evitada. Deve continuar enquanto ele estiver insatisfeito, ou se
ja, enquanto ele viver. Como um organismo vivo com um forte im
pulso na direção do crescimento e do auto-aperfeiçoamento, ele re
quer apenas oportunidades viáveis e socialmente aceitáveis para cres
cer e desenvolver-se. (220, p. 238) 

O progresso na descoberta e implementação das implicações 
da terapia centrada no cliente para a educação foram impulsio
lIados principalmente por nossas próprias e instigantes experiên
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cias ao modificarmos nossos procedimentos em sala de aula,mas 
foram enriquecidos e estimulados pelas contribuições que acaba
mos de mencionar. Na verdade, as idéias desses autores associa
ram-se tão inextricavelmente às da nossa própria equipe, que se
ria impossível dizer qual foi a origem específica de muitas das 
idéias e conceitos desenvolvidos neste capítulo. 

Não queremos dizer com isto que nossa dívida esteja limita
da a essas exposições recentes de pontos de vista radicalmente no
vos em educação. Em certo sentido, nossa experiência é uma re
descoberta de princípios efetivos enunciados por Dewey, Kilpa
trick e muitos outros, e uma redescoberta de práticas eficazes que 
certamente foram descobertas inúmeras vezes por professores 
competentes. Aichhorn (1), por exemplo, chegou a algumas des
sas mesmas práticas pelo mesmo canal, a psicoterapia. No en
tanto, o fato de outros terem chegado a conclusões semelhantes, 
não apenas em anos recentes mas também no passado mais dis
tante, não diminui nada a intensidade de nossa própria experiên
cia de descoberta ao tentarmos implementar nosso ponto de vis
ta terapêutico no campo da educação. É desse nosso mais recen
te contato que vem o material deste capítulo. 

A meta da educação 

Podemos evitar mal-entendidos desnecessários se deixarmos 
claro, desde já, que uma educação que incorpore os princípios 
da terapia centrada no cliente tem relevância apenas para um único 
tipo de meta educacional. A educação não seria relevante numa 
cultura autoritária, nem tampouco implementaria uma filosofia 
autoritária. Se a meta da educação é fornecer técnicos bem in
formados, que aceitem docilmente todas as ordens da autorida
de constituída, sem questionamentos, então o método aqui des
crito é altamente inadequado, sendo relevante apenas para o ti
po de meta genericamente descrita como democrática. 

Tentemos ser mais específicos quanto à meta educacional pa-
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ra a qual um tipo de ensino centrado no aluno parece ser rele
vante. O elemento básico foi enunciado por Hutchins. 

A base da democracia é o sufrágio universal. O sufrágio uni
versal faz de cada homem um governante. Se todos os homens são 
governantes, todos os homens necessitam da educação que gover
nantes devem ter. .. O principal propósito de um sistema educacio
nal democrático é a educação de governantes. (92) 

Isto parece significar que a meta da educação democrática 
é ajudar os alunos a tornarem-se indivíduos 

que sejam capazes de tomar ações por iniciativa própria e 

responsabilizar-se por essas ações; 

que sejam capazes de escolhas inteligentes e autodirecionadas; 

que sejam aprendizes críticos, capazes de avaliar as contri

buições feitas pelos outros; 

que tenham adquirido conhecimentos relevantes para a so

lução de problemas; 

que, sobretudo, sejam capazes de adaptar-se com flexibili

dade e inteligência a novas situações problemáticas; 

que tenham internalizado um modo adaptativo de aborda

gem de problemas, utilizando toda a experiência pertinente 

de forma livre e criativa; 

que sejam capazes de cooperar efetivamente com os outros 

nessas várias atividades; 

que trabalhem, não pela aprovação dos outros, mas em ter
mos de seus próprios propósitos socializados. ~ 


Claro que nem todos os educadores professam tais metas, 
e em algumas culturas a maioria dos educadores se oporia a elas. 
Mesmo em nossa própria cultura, essas são as metas funcionais 
de muito poucos educadores. O método de operação de nossas 
escolas básicas, colégios, universidades e escolas profissionalizan
tes fornece amplas evidências de que a meta comum é muito di
ferente - mais direcionada a criar um aluno capaz de reprodu
zir certos materiais informativos, que tenha habilidade para execu
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tar certas operações intelectuais prescritas e que possa reprodu
zir o modo de pensar do professor. A abordagem educacional que 
descreveremos aqui não visa estas metas; é uma tentativa de en
contrar um método que possa alcançar a meta que designamos 
de democrática. Se essa meta é ou não apropriada para nossa cul
tura atual, é uma questão que cada leitor terá que decidir por si. 
Uma vez que nossa cultura é, em grande medida, organizada so
bre uma base autoritária e hierárquica, e apenas parcialmente so
bre uma base democrática, pode parecer para alguns que a edu
cação deva refletir essa ambivalência. Cada um deve tirar suas 
próprias conclusões a esse respeito. 

Alguns princípios e hipóteses preliminares 

Em nossas tentativas de desenvolver um ensino centrado no 
aluno que fosse baseado nos conceitos da terapia centrada no 
cliente, cristalizaram-se algumas hipóteses básicas realmente muito 
parecidas com as hipóteses da terapia. Algumas delas estão enun
ciadas abaixo, no que pode parecer uma forma bastante técnica. 
Enunciadas assim como hipóteses, sempre há o risco de que se
jam entendidas como declarações categóricas de fatos. Deve-se 
enfatizar, portanto, que elas têm um caráter provisório e que ainda 
não foram amplamente comprovadas por pesquisas no campo 
educacional. 

Não podemos ensinar alguém diretamente; só podemos facilitar 
seu aprendizado. 

Essa é uma hipótese com a qual qualquer professor sensato 
concordaria. Na verdade, é apenas uma reenunciação formal do 
velho adágio de que "se pode levar um cavalo até a água, mas 
não se pode fazê-lo beber". Operacionalmente, porém, a maio
ria dos professores ignora por completo essa hipótese básica. Ob
serve-se um grupo de professores reunidos para discutir a for-
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1I1;I\;ão de um currículo. Que parte da matéria devemos cobrir neste 
l'IIISO? Como podemos evitar sobreposições entre os cursos? Es
I,' não é um tópico que caberia melhor no terceiro ano? Que por
lTlllagem do nosso curso de primeiro ano deve ser dedicada a es
,e lópico? Esses são alguns exemplos das questões discutidas 
l' Iodas se baseiam na hipótese, reconhecida como falsa por to
dos os membros do corpo docente, de que os alunos aprendem 
dq uilo que lhes é ensinado. 

Aqui, mais do que em qualquer outro ponto, fica evidente 
;1 natureza revolucionária de uma abordagem centrada no aluno 
para a educação. Se, em vez de centrarmos todo o nosso interes
,e no professor - O que devo ensinar? Como posso provar que 
ellsinei isso? Como posso cobrir toda a matéria que devo ensi
lIar? -, focalizássemos nosso interesse no aluno, as questões e 
problemas seriam diferentes. Vamos supor que perguntássemos: 
"Quais são as finalidades dele no curso?", "O que ele deseja 
"prender?", "Como podemos facilitar sua aprendizagem e seu 
clescimento?" Disso resultaria um tipo muito diferente de edu
cação. Um programa educacional- seja no nível elementar, mé
dio ou superior - cujo propósito operacional claro, definido e 
I'undamental fosse a facilitação do aprendizado, seria imensamen
Ic diferente daqueles com os quais estamos acostumados. 

Uma pessoa aprende de forma significativa apenas as coisas 
que ela percebe como estando relacionadas com a manutenção 
ou o aperfeiçoamento da estrutura do self. 1 

Essa é uma hipótese básica da teoria da personalidade, da 
forma como a entendemos. Muitos discordariam disso e lembra
riam o grau de aprendizado observado em assuntos que, certa
mente, não têm relevância alguma para o self. Talvez o significa
do dessa hipótese possa ser ilustrado pela referência a dois tipos 
de alunos em, digamos, um curso de matemática ou estatística. 
O primeiro aluno percebe o material matemático como sendo di
retamente relevante para seus propósitos profissionais e, portan
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to, como estando diretamente envolvido em seu aperfeiçoamen
to, a longo prazo, do self. O segundo aluno só faz o curso por
que é obrigatório. Para a manutenção e o aperfeiçoamento do 
self, ele considera necessário permanecer na universidade. Por
tanto, é preciso passar naquele curso. Pode haver alguma dúvida 
quanto às diferenças de aprendizado que irão ocorrer? O primei
ro aluno adquire um aprendizado funcional do material. O se
gundo aprende como tirar a nota necessária no curso. Ou imagi
nemos que as informações dadas refiram-se à topografia de cer
ta região. Como será diferente o aprendizado de um grupo que 
assiste a aula porque se trata de uma disciplina requerida no cur
so de geografia, e de um pelotão de infantaria que irá até aquelas 
colinas e vales para combater o inimigo! A manutenção do self 
está muito pouco envolvida no primeiro grupo e muito profun
damente envolvida no segundo. 

Experiências que, se assimiladas, envolveriam uma mudan
ça na organização do self tendem a encontrar resistência nafor
ma de negação ou distorção da simbolização. 

A estrutura e organização do self parece tornar-se mais rígi
da sob ameaça e relaxar seus limites quando completamente livre 
de ameaças. Experiências percebidas como incoerentes com o self 
só podem ser assimiladas se a organização atual do self for rela
xada e expandida de forma a incluí-las. 

Essas hipóteses têm a ver com o fato de que a aprendizagem, 
particularmente quando significativa, é com freqüência uma coi
sa ameaçadora. Há ocasiões em que o novo material de educa
ção é percebido imediatamente como algo que contribui para o 
aperfeiçoamento do self, mas em muitos outros casos o novo ma
terial ameaça o selfou, mais exatamente, algum valor com o qual 
o selfestá identificado. Isto é muito evidente nas ciências sociais. 
Aprender fatos objetivos sobre o preconceito pode ameaçar pre
conceitos que são valorizados. Aprender sobre a distribuição de 
inteligência na população pode perturbar crenças com as quais 
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II indivíduo se identifica. Perceber certos fatos relacionados a nos
..,0 sistema económico pode ameaçar valores de classe média com 
os quais o aluno se identificou. Mas o caráter ameaçador da no
va aprendizagem é verdadeiro também nas ciências físicas, bio
lógicas e humanas. Aprender um novo método matemático pode 
sugerir a inferioridade do método antigo, com o qual o aluno es
lá identificado. Aprender a apreciar música clássica ou literatura 
pode implicar um julgamento negativo de apreciações já desen
volvidas num nível inferior. Ficaríamos, sem dúvida, bastante sur
presos se soubéssemos a proporção de indivíduos, em qualquer 
grupo estudantil de qualquer época, cujo padrão básico fosse uma 
atitude cética e resistente do tipo "Ah, é?". O leitor pode, até 
certo ponto, avaliar isto a partir de si mesmo, recordando as úl
timas cinco aulas, palestras ou sermões que assistiu. Que porcen
tagem do material produziu resistência interna? 

A situação educacional mais eficaz em promover um apren
dizado significativo é aquela em que (1) a ameaça ao self do apren
diz esteja reduzida a um mínimo e (2) seja facilitada a percepção 
diferenciada do campo de experiência. 

As duas partes dessa hipótese são quase sinónimas, uma vez 
que a percepção diferenciada é mais provável quando o self não 
se encontra sob ameaça. Se tomarmos essa hipótese como uma 
descrição do que a educação deve proporcionar, será fácil perce
ber que tal educação seria muito diferente dos programas atuais. 

Pode-se levantar a objeção de que a aprendizagem prosse
gue a despeito da ameaça, ou até mesmo por causa dela~ Observe
se o pelotão que provavelmente será atacado ao penetrar o terri
tório inimigo e que, por causa da ameaça, aprende rápida e efi
cazmente os detalhes sobre o terreno. É verdade que, quando a 
realidade proporciona a ameaça, o aprendizado de comportamen
tos de preservação do self desenvolve-se a passo acelerado. Se o 
treinamento desejado tiver como única meta a preservação do self 
da forma como ele é, então a ameaça ao self pode não impedir 
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o progresso do aprendizado. Mas, em educação, isto quase nun
ca é verdade. O que se deseja é crescimento, e isto envolve mu
danças no self. Sempre que uma meta mais ampla esteja em vis
ta, a ameaça ao selfparece ser uma barreira ao aprendizado sig
nificativo. 

A ampliação dos princípios na sala de aula 

As hipóteses abstratas citadas acima são, obviamente, pro
duto da experiência, e não pressupostos. Tentaremos apresentar 
algumas das experiências a partir das quais elas se desenvolve
ram e a atuaI formulação de uma abordagem de ensino que as 
implemente. 

A CRIAÇÃO DE UMA ATMOSFERA DE ACEITAÇÃO 

Como no aconselhamento, nossas primeiras abordagens ex
perimentais da situação do ensino basearam-se muito na técnica 
do professor. Gradualmente, foi surgindo a constatação de que, 
se as atitudes do professor conseguissem criar uma atmosfera ade
quada na sala de aula, as técnicas específicas seriam secundárias. 
Essa relação entre atitude básica e método específico é bem colo
cada por Eiserer. 

Se os professores aceitam os alunos como eles são, permitem 
que expressem seus sentimentos e atitudes livremente sem conde
nação ou julgamentos, planejam atividades de aprendizagem com 
eles e não para eles, criam uma atmosfera de sala de aula relativa
mente livre de tensões e pressões emocionais, as conseqüências que 
se seguem são diferentes daquelas observadas em situações onde 
essas condições não existem. As conseqüências, de acordo com as 
evidências atuais, parecem ser na direção de objetivos democráti
cos. É evidente que as condições acima podem ser obtidas de mais 
de uma maneira - que a atmosfera para um aprendizado autodi-
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rclivo pelos alunos não é resultado de apenas um tipo de prática. 
(53, p. 36) 

Quanto ao efeito dessa atmosfera sobre o aluno, Shedlin, que 
\', IIlscguiu resultados efetivos nesse tipo de ensino, diz o seguinte: 

Uma atmosfera de permissividade e compreensão na sala de 
aula proporciona uma situação livre de ameaças, na qual o aluno 
pode trabalhar sem atitudes defensivas. O caminho fica livre para 
que ele examine o material sob discussão a partir de sua própria 
estrutura interna de referência. Seu desejo de aceitação torna-se rea
lidade e, por isso, ele sente a necessidade de ser responsável por 
suas próprias interpretações e insights. Sente toda a força da cren
ça de uma outra pessoa em sua integridade. Uma conseqüência in
teressante e importante dessa auto-aceitação é a melhora observá
vel em suas relações interpessoais. Ele tenderá a demonstrar maior 
compreensão e aceitação pelos outros, desenvolvendo relacionamen
tos mais livres e verdadeiros. Isto é muito importante do ponto de . 
vista da comunicação e extensão da atmosfera básica da sala de aula. 
(186) 

Embora o tipo de atmosfera descrito seja essencial ao longo 
de todo o curso, o professor ansioso para experimentar essa abor
dagem na educação vai desejar saber como desenvolver tal atmos
fera educacional no início do curso. A resposta, nesse caso, pa
rece ser em dois sentidos. Em primeiro lugar, uma atmosfera de 
permissividade e compreensão, que respeite a identidade e a in
dividualidade de propósitos de cada aluno, só pode ser desenvol
vida se o instrutor sustenta um filosofia coerente com esses ele
mentos. O ponto de vista desenvolvido no segundo capítulo des
te livro parece aplicar-se ao ensino tanto quanto ao aconselha
mento. Em segundo lugar, o professor deve implementar esse pon
to de vista desde o início de seu trabalho com a classe. Uma vez 
que essa experiência opõe-se diretamente a todas as experiências 
eàucacionais anteriores dos alunos, as técnicas usadas devem ser 
estudadas com cuidado. 

Seria recomendável que as carteiras fossem dispostas em cír
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culo, ou algum arranjo físico que colocasse o instrutor numa po

sição de igualdade com os demais membros da classe. É impor

tante que os objetivos dos alunos venham em primeiro lugar. As 

sessões podem ser iniciadas com uma descrição, pelos alunos, dos 

problemas que estão enfrentando, ou com uma discussão das áreas 

problemáticas. O autor às vezes inicia cursos com uma declara

ção simples como: "Este é um curso chamado Dinâmica da Per

sonalidade (ou qualquer outro curso que esteja sendo oferecido). 

Imagino que cada um de nós teve algum tipo de objetivo em mente 

ao matricular-se, mesmo que esse objetivo seja somente somar 

mais alguns créditos no currículo. Se pudermos começar expon

do quais são nossos objetivos, talvez consigamos, juntos, plane

jar o curso de forma a satisfazê-los". Quando os objetivos pes

soais são expressões (freqüentemente com hesitação e vacilação), 

são simplesmente aceitos, ou as atitudes ligadas a eles são escla

recidas. Aos poucos, vão surgindo as questões, e a classe envolve

se na construção de seu próprio currículo. 


Isto não quer dizer que as coisas vão transcorrer sem pro
blemas. Para estudantes que passaram de um a vinte anos viven
ciando aulas como experiências passivas, esse tipo de abertura 
num curso é, a princípio, atordoante e, em seguida, totalmente 
frustrante. Surgem sentimentos negativos, com freqüência mui
to fortes. No início, não são expressos, porque não se retruca ou 
corrige o professor; mas, à medida que a tensão aumenta, algu
mas almas mais ousadas acabam explodindo: "Acho que esta
mos perdendo tempo! Acho que deveríamos ter um cronograma 
do curso e segui-lo, e você deveria nos ensinar. Viemos aqui para Iaprender com você, não para ficar discutindo entre nós!" Quan

4do essas atitudes negativas são compreendidas e aceitas, os alu
nos começam a reconhecer a nova atmosfera. Alguns podem não I 
gostar do procedimento, podem desaprová-lo totalmente, mas to
dos reconhecem que se trata de uma situação muito diferente da 
que existe nas aulas habituais. ,Nesse tipo de atmosfera, ocorrem mudanças no modo de pen
sar do aluno. Quando, no fim do curso, os alunos têm a oportu-
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nidade de expressar o significado que o curso teve para eles, a 
ênfase freqüentemente é colocada nos efeitos da atmosfera geral 
da classe. Segue-se a declaração de um aluno que acabara de com
pletar seu primeiro curso com orientação centrada no aluno 
um curso de aconselhamento de ajustamento. 

Acredito que o efeito sobre mim foi terapêutico, e talvez por 
isso seja tão difícil expressar objetivamente minhas novas atitudes. 
Digo terapêutico embora não tivesse consciência de nenhuma ne
cessidade profunda de ajuda. Não me sentia nem um pouco per
turbado no início do trimestre; mesmo assim, gosto de chamar a 
experiência de terapêutica. Digo terapêutica e quero que a palavra 
transmita um significado ligeiramente diferente do usual; isto é, po
demos nos beneficiar do processo terapêutico quando temos cons
ciência de estarmos perturbados, infelizes e confusos, mas também 
podemos lucrar com esse mesmo processo, em nossas vidas coti
dianas, quando temos experiências que nos tiram do status quo, 
do nosso redemoinho de mediocridade e monotonia, passividade 
e ambivalência. Provavelmente, uma maneira mais simples de ex
pressar isso é dizer que experimentei uma espécie de crescimento. 
As duas palavras estão intimamente relacionadas. No entanto, sin
to que mesmo para conotar esse significado "não-patológico", a 
palavra terapia é mais concreta e descreve melhor o que acontece 
quando se sente uma mudança interior fértil e inspiradora. 

Lembro-me das primeiras reuniões - tensão ... atitudes defen
sivas ... longos momentos de denso silêncio ... explosões impulsivas 
de hostilidade ... insights rápidos aqui e ali ... confusão e racionali
zações ... projeções sutis e interpretações mordazes. Era tão difícil 
para nós assumir o controle. Éramos tão dependentes da liderança 
costumeira. Nós nos rebelamos contra assumir a responsabilidade 
por nosso próprio aprendizado. Queríamos "obter alguma coisa" 
de você. Queríamos "obter alguma coisa" do curso. Assim, nos
sas necessidades seriam satisfeitas. Assim, estaríamos um passo mais 
próximos de nossa meta educacional. Muitos de nós tiveram uma 
enorme dificuldade para se livrar dessa dependência. Alguns nem 
conseguiram. Quanto a mim, fui levando as primeiras três ou qua
tro semanas bastante confuso e, às vezes, indiferente. Mais tarde, 
comecei a ler e pensar sobre isto e aquilo em terapia. Eu lia o que 
queria. Estava ansioso para compreender as coisas. Não sentia ne
nhuma pressão de você ou da classe. Eu lia para mim mesmo. Apren



TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

452 

dia para mim mesmo. Estava satisfeito comigo mesmo, mas nunca 
me tornei presunçoso por causa disso. Ia para a aula ver o que po
dia colher da livre troca de idéias; verbalizava minhas próprias idéias, 
quando sentia que podia, e ouvia os outros discutindo as questões 
da terapia. Eu me sentia realmente participando. A aula foi fican
do mais curta a cada semana. (Era uma pena eu ter uma outra aula 
às 9:30. Ficava pensando nas idéias discutidas em nossa classe e, 
conseqüentemente, perdia muitas anotações essenciais na aula das 
9:30. As aulas não deviam ser seguidas assim. Acho que se perde 
uma boa parte do aprendizado efetivo por não se ter tempo, após 
a aula, para refletir sobre o material discutido.) 

Senti-me completamente livre nesse curso. Podia vir ou não. 
Podia entrar tarde e sair cedo. Podia falar ou ficar em silêncio. Tra
vei um bom conhecimento com vários outros alunos. Fui tratado 
como um adulto maduro. Não senti nenhuma pressão de sua par
te. Não tinha que agradá-lo; não tinha que acreditar em você. Tu
do cabia apenas a mim. Segui meu próprio ritmo e me surpreendi. 
Nunca li tanto para um único curso quanto para o seu e, além dis
so, acho que foram as leituras mais significativas e eficazes que já 
fiz. Acred:to também que essa confiança emergente em mim mes
mo foi transportada para outros estudos. Minha mulher notou mi
nha nova atitude em relação aos estudos e meu interesse maior pe
lo trabalho. Nós dois ficamos felizes com isso. 

A ausência de pressão, a aceitação de suas falas ou de seu 
silêncio, o fato de que "tudo cabia apenas a mim" parecem ter 
sido os pontos de maior efeito sobre esse aluno. 

O trabalho de Anderson (8) mostrou que a atmosfera da sa
la de aula pode ser objetivamente medida no nível da escola bási
ca. Withall (224, 225) concluiu uma pesquisa cujo propósito era 
medir a atmosfera da sala de aula em termos de sua natureza: 
"centrada no professor" ou "centrada no aluno". Embora essa 
escala deixe muito a desejar, já que suas gradações foram deter
minadas subjetivamente e não objetivamente, Withall pelo me
nos demonstrou que as qualidades discutidas aqui podem ser me
didas com as ferramentas da ciência e submetidas a investigação 
rigorosa. Tanto ele quanto Anderson mostraram também que a 
atmosfera da sala de aula é, em grande medida, um produto do 
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(.'(lmportamento do professor. A atmosfera que prevalece depen
de basicamente do que o professor faz e de como o faz. Quando 
estudos como esses tiverem sido levados mais a fundo, parece mui
lo provável que se demonstre que a atmosfera psicológica da ex
periência educacional tem uma influência destacada na quanti
dade e no tipo de aprendizado que ocorre. 

Freqüentemente, o professor que considera a idéia de fazer 
lima experiência deste tipo acredita que não pode levá-la adian
te, "porque precisamos usar um teste prescrito pela escola", ou 
porque' 'minha classe terá que passar pelos mesmos exames que 
as classes que aprenderam pelo método convencional", ou "te
nho a responsabilidade de fazer com que minha classe cubra tais 
c tais leituras a cada semana". O exame desses pontos talvez sir
va para ilustrar a importância primária das atitudes do profes
sor. Se, por exemplo, a classe tiver que passar pelos mesmos exa
mes que as outras classes, a atitude do professor, expressa para 
a classe, levaria isso em conta: "Gostaria que este curso fosse, 
na medida do possível, o curso de vocês, que satisfizesse os obje
tivos que vocês esperam dele. Há uma limitação que é imposta 
a mim e a vocês: o exame que todas as classes deste curso devem 
prestar. Tendo essa limitação em mente, que objetivos vocês gos
tariam que este curso alcançasse?" 

Podemos assumir dizendo que todo grupo tem alguma limi
tação, nem que seja apenas o fato de se reunir por um número 
limitado de horas na semana. O importante não são as limita
ções, mas a atitude, a permissividade e a liberdade que existe den
tro dessas limitações. Na verdade, se as limitações forem extre
mas, e resultarem do desejo do instrutor e não de forças exter
nas, então um atmosfera centrada no aluno talvez seja restringi
da, mas, dentro de uma esfera muito ampla de estruturação psi
cológica, pode-se criar uma atmosfera permissiva. Assim, Can
tor parece sentir-se mais à vontade ao pedir que suas classes leiam 
um determinado texto todas as semanas. Embora isto possa não 
ajudar a criar uma atmosfera adequada, não chega a ser uma bar
reira, como demonstram suas transcrições textuais. O princípio 
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essencial talvez seja o seguinte: dentro das limitações impostas 
pelas circunstâncias e pela autoridade, ou impostas pelo instru
tor por serem necessárias a seu próprio conforto psicológico, cria
se uma atmosfera de permissividade, aceitação e confiança na res
ponsabilidade do aluno. 

o DESENVOLVIMENTO DE OBJETIVOS PESSOAIS E DE GRUPO 

Já mencionamos que um curso centrado no aluno começa 
em torno dos objetivos dos alunos. Ao longo do curso, isto pode 
continuar ocorrendo, embora os métodos específicos emprega
dos certamente variem. 

Talvez o método mais extremo seja um utilizado pelo autor, 
com relativa freqüência. Cada aula é aberta com alguma varian
te de "O que queremos discutir ou fazer hoje?". Naturalmente, 
a aula começa, então, a partir de alguma pergunta ou contribui
ção individual. Isto pode parecer um método dos mais insatisfa
tórios e arriscados, uma vez que a necessidade individual, ou mes
mo um desajustamento individual, pode induzir a contribuição 
inicial. No entanto, é fascinante observar o desenvolvimento do 
processo. Se a questão levantada não for considerada de interes
se pelo grupo como um todo, a discussão logo perde o entusias
mo, ou desvia-se, seguindo passos muito interessantes, para áreas 
de interesse geral. Um ouvinte - e isto inclui membros de classe 
e o instrutor - sentiria que um tempo considerável está sendo 
perdido. Porém, o outro lado da moeda é que, por meio desse 
procedimento, a classe rapidamente passa a lidar com as ques
tões mais profundas da área em consideração. O autor teve a ex
periência de ministrar uma série de cursos, segundo um estilo até 
certo ponto convencional e também a partir da perspectiva cen
trada no aluno. Questões que havia considerado muito avança
das para um primeiro curso, e que deveriam ser deixadas para 
mais tarde, no segundo período, quando haveria um embasamento 
maior, puderam ser levantadas e consideradas, de forma inteli-
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gente e aprofundada, poucas semanas após o início do primeiro 
período letivo, por um grupo tratado no estilo permissi'vo. As
sim, embora freqüentemente se tenha a impressão de confusão 
e perda de tempo, o processo de aprendizado, propriamente di
to, parece avançar em ritmo acelerado quando o curso é cons
truído pelos alunos em torno de seus próprios objetivos mutá

veis. 
Uma das diferenças que parece existir entre a função de en

sino e a função de aconselhamento, como vemos agora, é que 
o professor pode ser útil para a exploração de objetivos, ao indi
car ao grupo alguns dos recursos que podem ser utilizados. Num 
curso de terapia de ajustamento, por exemplo, fala-se aos alunos 
sobre diversas maneiras possíveis de implementar seus objetivos 
- através de discussão de classe, de aulas expositivas, se assim 
desejarem, da leitura de material publicado e de casos não publi
cados, da observação de sessões de ludoterapia, da visita a tera
peutas no trabalho, da audição de entrevistas de aconselhamen
to gravadas etc. Os alunos provavelmente não pensariam em vá
rios desses recursos se o instrutor não os mencionasse. 

Mas e se eles optarem apenas por aulas expositivas? Isto tes
taria profundamente a filosofia do instrutor. Se o grupo lhe pe
dir para fazer alguma coisa que seja basicamente contrária a seus 
próprios princípios éticos - como, por exemplo, se lhe pedirem 
para escutar uma entrevista de aconselhamento sem a permissão 
do cliente - então, em justiça a si próprio como pessoa, ele terá 
que recusar. Mas se o grupo discordar dele quanto ao que é efi
caz em termos de aprendizagem e quiser ter aulas expositivas, tal
vez o mais coerente com suas convicções mais profundas seja con
cordar. Uma aula expositiva ministrada a pedido de uma classe 
é uma experiência bem diferente, para todas as pessoas envolvi
das, daquela que é imposta para o grupo. O instrutor ainda teria 
a responsabilidade de verificar, de tempos em tempos, se está aten
dendo aos objetivos atuais do grupo, uma vez que a base desse 
curso é a percepção imediata de objetivos, não a percepção da 
forma como existia três semanas antes. 
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Podemos dizer que a meta do instrutor é auxiliar continua
mente a explicitação dos objetivos individuais - contraditórios 
e vagamente formulados - que gradualmente irão se combinan
do em objetivo de grupo. Participará do desenvolvimento desses 
objetivos, indicando recursos que os alunos talvez não conheçam 
e aceitando ou recusando claramente os papéis atribuídos a ele 
pelo grupo no decorrer do processo. 

o PAPEL MUTÁVEL DO lÍDER 

Na tentativa de encontrar a forma mais eficaz de liberar as 
capacidades dos alunos na situação educacional, experimentamos 
vários procedimentos. Se o líder lida com o grupo respondendo 
somente às atitudes emocionalizadas e aos sentimentos expres
sos, verbalizando o esclarecimento ou o entendimento destes sem 
quaisquer comentários estruturantes, a experiência do grupo tende 
a tornar-se pura terapia de grupo. As respostas do líder tende
ram a focalizar a atenção nesses aspectos emocionais. Se o líder 
estrutura a sessão inicial em torno dos objetivos do curso, a ten
dência é que esta seja a moldura dentro da qual transcorrerá a 
experiência do grupo, e a maioria dos sentimentos expressos te
rão a ver com o assunto do curso. Descobrimos que uma quanti
dade bastante reduzida de estruturação tem um efeito decisivo 
sobre a natureza da experiência de grupo. Embora o papel de
sempenhado pelo líder pareça quantitativamente pequeno se jul
gado, por exemplo, a partir de um relatório do período de aula, 
seu comportamento é muito importante. O grupo pode ter feito 
progressos decisivos por sentir-se responsável pelo curso, mas se 
o líder der respostas definitivas às questões que lhe são dirigidas, 
é provável que ele descubra que está mais uma vez no papel con
vencional daquele que detém o conhecimento e que o grupo está 
novamente dependente dele. 

Observou-se também que o papel mais importante e mais efi
caz do líder, no desenvolvimento de uma atmosfera permissiva 
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CIIl sala de aula, não é necessariamente o papel que ele tem de 
lksempenhar ao longo de todo o curso. Shedlin, a partir dessa 
l'Xperiência, faz um relato interessante desse papel mutável. 

Na formação e durante os primeiros estágios do grupo, a ati
vidade do líder deve ser, em grande medida, de aceitação de seus 
alunos e compreensão de suas contribuições. Ele não deve julgar, 
para não se intrometer nos sistemas de valores de seus alunos. A 
isso podemos chamar de ação para o estabelecimento da atmosfe
ra, a qual remove a ameaça e, conseqüentemente, as atitudes de
fensivas. O líder funciona como uma caixa de ressonância de emo
ções e idéias. Sua atitude é de respeito e confiança nos membros 
do grupo para planejar atividades e obter satisfação e crescimento 
de acordo com as necessidades e intenções de cada membro indivi
dual. À medida que o grupo se desenvolve e a atmosfera torna-se 
algo conhecido e coerente para os alunos, as ações do líder devem 
alterar-se sutilmente para acomodar-se à mudança na relação. Ele 
está, então, na posição de participar mais livremente em termos de 
"eu penso assim a este respeito", sem impedir a continuação da 
análise e a exploração pelos membros do grupo. Se ele for profun
damente sensível às mudanças no caráter do grupo, deve ser capaz 
de desempenhar essa função com sucesso, com a atitude de que os 
alunos têm uma percepção suficiente da atmosfera da sala de aula 
para aceitar ou rejeitar livremente os comentários do líder, sem se 
sentirem atacados em seus próprios valores. Deve-se enfatizar que, 
durante toda a duração do grupo, embora possa haver alterações 
sutis em métodos ou ação, a atitude deve continuar sendo, persis
tentemente, de unidade democrática. 

Falando de um curso em particular do qual foi o instrutor, 
Shedlin prossegue a descrição de sua abordagem. 

O instrutor procurou conduzir todas as sessões do curso de ma
neira coerentemente permissiva e centrada no aluno, permitindo que 
o início e a direção da discussão fossem determinados pelos valo
res e interesses do grupo. O papel do instrutor pode ser melhor des
crito, didaticamente, em duas áreas distintas, embora, na prática, 
seja impossível compartimentar. A primeira diz respeito a sua ati
vidade como invidíduo no grupo, e a segunda a sua posição opera
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cional como líder do grupo. A relação que pareceu se desenvolver 

ao longo do curso indicou uma aceitação quase completa do ins

trutor pelo grupo - pelo menos a ponto de os estudantes abando

narem todos os conceitos anteriores de autoritarismo associados ao 

líder e perderem a hesitação ao interromper ou discordar das de

clarações do líder. A atividade do líder desenvolveu-se na direção 

do reconhecimento sensível das atitudes e idéias expressas pelos 

membros do grupo. Isto envolveu uma compreensão das necessi

dades dos membros e o bom senso de evitar sua participação quan

do a interação entre os membros do grupo estava alta. Também 

pareceu importante fazer alguma distinção entre as declarações al

tamente emocionais e aquelas com baixo tom atitudinal. O reco

nhecimento e a compreensão expressa pelo líder quanto ao primei

ro tipo de declaração pareceu promover uma exploração mais pro

funda do problema e ganhos mais penetrantes para os membros 

do grupo, enquanto que a aceitação e o esclarecimento do segundo 

tipo de declaração pareceu mais natural e aceitável para todos os 

membros do grupo. (186, pp. 8-10) 


Nas experiências bem-sucedidas desse tipo de liderança em 
sala de aula, destaca-se o conceito de flexibilidade. Se o líder for 
capaz de se deixar utilizar pelo grupo de várias maneiras, de acor
do com as necessidades dos membros no momento, terá mais su
cesso na facilitação do aprendizado, com um mínimo de resis
tência. Mas a questão de comportar-se ou não com flexibilidade, 
segundo os desejos do grupo, é muito difícil para a maioria dos 
professores. Digirir uma "discussão controlada", ou dar aulas 
expositivas, ou começar cada aula com uma pergunta-chave, ou 
permitir uma discussão completamente livre e fluida são ações Ique, em algum momento do curso, podem ser exigidas do instru
tor. Quando o líder consegue sentir-se à vontade fazendo qual ~ 
quer uma das coisas que o grupo deseja, ele atingiu um alto nível 
de autêntica permissividade. Reconhecer o limite de seu próprio 
conforto interno e sentir-se à vontade para recusar condutas que 
lhe sejam incômodas é um outro aspecto da autenticidade de suas 
atitudes. Se o líder se comportar de uma maneira que não for na- I.~ 
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I mal, simplesmente por achar que deve agir assim, isto rapida
mente será percebido pelo grupo e prejudicará a atmosfera da sala. 

Podemos enunciar brevemente nosso conceito atual do pa
pel do líder numa situação educacional onde a meta é centralizar 
o processo no desenvolvimento das metas dos alunos. 

Inicialmente, o líder tem muito a ver com o estabelecimento 
da atmosfera da experiência de grupo por meio de sua própria 
filosofia básica de confiança no grupo, que é comunicada de vá
rias maneiras sutis. 

o líder ajuda a explicitar e esclarecer os objetivos dos mem
bros da classe, aceitando todas as metas. 

Ele se baseia no desejo do aluno de implementar esses obje
tivos como a força motivacional por trás do processo de apren
dizagem. 

Ele procura organizar e tornar facilmente disponíveis todos 
os recursos que os alunos possam querer utilizar para seu pró
prio aprendizado. 

Ele vê a si próprio como um recurso flexível, a ser utilizado 
pelos membros do grupo do modo que lhes parecer mais signifi
cativo, até o ponto em que se sinta à vontade agindo de acordo 
com isso. 

Ao responder a expressões do grupo, ele aceita tanto o con
teúdo intelectual quanto as atitudes emocionalizadas, procuran
do dar a cada aspecto o grau aproximado de ênfase que tem para 
o indivíduo e para o grupo. 

Quando a atmosfera de aceitação da sala de aula fica esta
belecida, o líder pode mudar seu papel e tornar-se um participante, 
um membro do grupo, expressando seus pontos de vista como 
indivíduo, apenas . 
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Ele permanece alerta a expressões indicativas de sentimen
2. Instrutor: Parece haver algumas diferenças de opinião mas, 

tos profundos e, quando estes são exprimidos, tenta compreendê
no meu modo de ver, costumo separar responsabilidade em duas 

los a partir do ponto de vista de quem fala e comunicar seu en áreas distintas. Primeiro, a área que gira em torno do problema 
tendimento. do cliente, e nessa área acho que a responsabilidade recai diretat 


J mente sobre ele. A segunda área é a da relação que se desenvolve 

Da mesma forma, quando a interação do grupo torna-se car
regada de emoção, o líder tende a manter um papel neutro e com
preensivo, para transmitir aceitação dos vários sentimentos exis
tentes. 

Ele reconhece que só pode comportar-se de acordo com es
ses diferentes estilos até o ponto em que ainda mantém a autenti
cidade de suas próprias atitudes. Fingir aceitação e compreensão 
quando, na verdade, não sente isso, é inútil e, provavelmente, 
dificultará o progresso dinâmico da classe. 

o PROCESSO DE APRENDIZAGEM NUMA CLASSE CENTRADA NO ALUNO 

A maneira como os estudantes aprendem nessa experiência 
talvez seja melhor demonstrada através de trechos transcritos de 
situações de sala de aula. Esses trechos servirão também para ilus
trar algumas das afirmações feitas com relação ao papel do lí
der. A primeira seleção foi tirada de um curso de aconselhamen
to de ajustamento. Foi nesse tipo de curso, aliás, que tivemos a 
maior parte de nossa experiência de implementação de alguns des
ses princípios educacionais. As partes citadas são de uma sessão, 
mais ou menos no meio do curso, que inclui dezenove membros. 
Cada contribuição verbal é numerada, para uma referência mais 
fácil às notas no pé da página. O registro foi feito por estenogra
fia. O sr. B inicia a aula com uma pergunta. 

1. Sr. B (dirigindo-se diretamente ao instrutor): O que você 
acha da divisão de responsabilidade entre o terapeuta e o cliente 
no aconselhamento centrado do cliente? 

no aconselhamento. Nesse caso, acho que a função da responsabi
lidade está dividida meio a meio, sendo responsabilidade do orien
tador proporcionar uma atmosfera sensível, permissiva, de com
preensão e responsabilidade do cliente usar esta atmosfera como 
base para a atividade de resolução de seu problema. Era a isso que 
estava se referindo, sr. B1? 

3. Sr. B: Bem, me parece que o orientador tem uma responsa
bilidade maior. Ele tem informações que o cliente não tem. Não 
é justo que ele passe essas informações ao cliente? Em alguns as
pectos, a situação de aconselhamento parece ser uma relação 
professor-aluno e, se é assim, então o cliente de fato está sendo en
ganado.2 

4. Inst.: Você faz objeção ao fato de o orientador não assumir 
uma responsabilidade maior pela orientação do cliente. 3 

5. Sr. B: Sim, é isso que eu penso. Na verdade, todos os exem
plos de aconselhamento diretivo apresentados no livro de Rogers 
parecem extremos - não são casos de bom aconselhamento direti
voo Há muito poucos orientadores tradicionais que dão conselhos 
e palavras de conforto, ou que assumem o comando da vida do 
cliente. 

1. Se isto houvesse ocorrido mais cedo no curso, o líder talvez tivesse pre
ferido refletir a confusão ou o interesse de B quanto a este tópico. Nesse ponto, 
porém, o líder tenta responder diretamente à pergunta de B, indicando que é sua 
opinião pessoal. 

2. Evidentemente, teria feito pouca diferença o líder refletir a atitude de 
B ou dar sua opinião, já que B claramente deseja expressar seu próprio ponto 
de vista de uma forma um pouco desafiadora. O fato de que ele se sinta à vonta
de para discordar e contradizer a opinião do instrutor é um indicativo da atmos
fera no grupo. 

3. Aqui, o líder tem que tomar rápida e intuitivamente uma decisão ao cur
so que irá seguir. Como participante, poderia continuar com a opinião que já 
havia expressado, tentando relacioná-la à afirmação de B. Mas, quando uma con
tribuição é claramente carregada de muito significado pessoal, é bem mais im
portante que o sr. B experimente compreensão e aceitação de sua atitude de dis
cordância e desafio. O instrutor tenta transmitir isso na resposta e no número 
6. Essas respostas tendem a reforçar a permissividade da atmosfera da sala de 
aula, deixando claro que é seguro discordar. 
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6. Inst.: Você acha, então, que Rogers foi extremamente in

justo na seleção dos exemplos. 


7. Srta. C: Eu concordo com o sr. B em alguns aspectos. Esta

va lendo Alexander e French (Psychoana/ytic Therapy) uma noite 

dessas ... Eles são psicanalistas, supostamente no "meio-termo" da 

linha diretivo/não-diretivo; no entanto, em muitos casos, foram cla

ramente não-diretivos em sua abordagem.4 


8. Inst.: Às vezes fica meio confuso quando somos obrigados 

a rotular as coisas, não é?5 


9. Srta. C: Sem dúvida. A gente mal sabe que posição deve 

defender com relação às diferentes técnicas e pontos de vista em 

psicoterapia.6 


la. Sr. B: Isso mesmo. Quando a gente conversa com analistas, 

tem uma impressão diferente do que quando lê o que eles escrevem. 

Quando eles falam sobre seus métodos, a gente fica com a impressão 

de que estão aplicando intensamente métodos não-diretivos.7 


11. Sr. R: Também já observei analistas trabalhanddo; eles pa

recem demonstrar bastante permissividade e aceitação, muito cen

trados no cliente no princípio, mas depois fazem interpretações mui

to incisivas e sumarizam bastante. 8 
 I

12. Sr. K: Eles não podem ser não-diretivos se tiram conclu

sões por seus clientes. Isto parece corromper a base filosófica do 

ponto de vista inteiro, porque na verdade é como dizer: "Sr. Cliente, 

você realmente não tem a capacidade para prosseguir sozinho, por

tanto vou lhe dar algumas dicas", ou algo parecido.9 


13. Sr. R: Bem, isso é verdade, mas não quis dizer que eles tiram 

conclusões; eles apenas sumarizam o que o cliente disse, pegando os 

pontos mais importantes e colocando-os mais ou menos em destaque.10 


4. Encorajada por essa aceitação, a srta. C apresenta sua objeção mais ame
na e um pouco de sua dúvida. 

5. Em termos de atitudes, essa resposta é de aceitação. Em termos de con
teúdo, parece um pouco generalizada demais. Uma resposta mais específica talvez 
fosse melhor. "Você achou que, supostamente, eles estariam no "meio-termo" e, 
no entanto sente que, na verdade, eles são mais não-diretivos." 

6. Essa perplexidade é uma atitude à qual o instrutor poderia ter respondido, 
mas talvez ele não tenha tido oportunidade. 

7 a 10. Esse é um tipo de intercâmbio muito comum em qualquer classe cen
trada no aluno. Para o leitor, talvez isto não seja muito notável, a menos que preste 
atenção nessas características. Diferenças de opinião existem, mas não tendem a 
ser uma argumentação pura, só pelo prazer de discutir (isto, na verdade, raramente 
parece acontecer num grupo em que se tenha estabelecido uma atmosfera de acei
taçâo). As diferenças são expressas pela tentativa de cada indivíduo de formular 
sua própria avaliação do assunto sob consideração. Não há nenhum apelo à auto
ridade do instrutor ou a qualquer outra autoridade. Cada um está tentando definir 
mais precisamente sua própria opinião atual. Estes comentários aplicam-se não só 
a esse intercâmbio, mas à maior parte do material citado. 

14. Sr. B: Parece que poderíamos usar tanto a terapia não
diretiva como a terapia diretiva, alternadamente, com o mesmo 
cliente, se o fizéssemos com bastante cuidado, e conseguir melho
res resultados do que se usássemos uma ou a outra. Eu me sentiria 
melhor assim, porque não estaria amarrado a um único conjunto 
de critérios; eu me sentiria mais confortável desse jeito. Assim, não 
teria nunca a sensação de estar encostado na parede sem mais ne
nhuma "munição de aconselhamento" para utilizar. 11 

15. Inst.: Você quer dizer que, se pudesse usar os melhores mé
todos de ambos os pontos de vista, iria se sentir bem mais seguro, 
certo?12 

16. Sr. B: Certo. Acho que boa parte de minha intelectualiza
ção baseia-se em atitudes minhas que eu realmente não quero reco
nhecer. 13 (186, pp. 11-14) 

Nesse ponto, o assunto da discussão muda e o grupo explo
ra outras questões. Como não será possível transcrever o conteú
do da aula toda, selecionamos uma outra parte do intercâmbio, 
que ocorreu um pouco mais tarde. A discussão sobre um tópico 
havia se encerrado e seguiu-se uma pausa de um minuto inteiro. 
Então, a srta. E começou a falar. 

32. Srta. E: Se compreender o cliente é o ponto importante, 
então o que faz o orientador com um cliente realmente dependen
te, que queria apoiar-se nele - não em busca de compreensão, mas 
porque não consegue operar eficientemente sozinho. Ele é indeci
so, temeroso e precisa de apoio. Na verdade, freqüentemente che
ga à situação de aconselhamento apenas em busca do apoio. Rece

11. O sr. B continua a discussão, mas a leva na direção de seus próprios 
sentimentos muito pessoais. Esse é um bom exemplo da maneira como o tipo de 
raciocínio numa classe centrada no aluno tende a diferir daquele que ocorre num 
curso mais convencional. Numa situação mais ameaçadora, o sr. B provavelmente 
teria defendido o mesmo ponto de vista, as mesmas abstrações. É pouco prová
vel, porém, que tivesse feito a associação entre essas idéias e sua própria necessi
dade de segurança. Tais sentimentos pessoais tendem a não ser notados ou ex
pressos na classe comum. 

12. O líder procura, acertadamente, compreender a atitude expressa pelo 
sr. B. 

13. Evidentemente, ocorreu aqui um aprendizado real, comparável ao que 
acontece em terapia. Embora o sr. B não pareça ter verbalizado por completo 
o insight a que chegou, fica claro que a experiência foi significativa para ele. 
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bemos muitas pessoas assim em nosso consultório e acho que deve
mos dar a eles mais do que aceitação e uma boa atmosfera. Às Vl' 

zes, parecem completamente atolados em suas situações. 14 

33. Sr. J: Srta. E, parece que, em todas as nossas discussões, 

você se sente impelida a manipular a situação de aconselhamento. 

Você realmente resiste ao ponto de vista, que muitos de nós defen

demos, de que o cliente de fato tem a capacidade para trabalhar 

com seus próprios problemas e que ele merece respeito por essa ca

pacidade. ls 


34. Srta. E: Não! Eu só sinto que não estou ajudando um cliente 

se não puder fazer alguma coisa para tornar a situação mais fácil 

para ele. Sinto uma enorme solidariedade por pessoas que estão com 

problemas. 16 


35. Inst.: É terrivelmente difícil para você não se envolver emo

cionalmente com pessoas angustiadas. 17 


36. Srta. E: Isso é verdade. E, em vista do fato de que eu tive 

muitas dificuldades pessoais, posso entender facilmente por que sou 
 tassim. 18 +" 

14. Antes de comentar a contribuição da srta. E, pode-se mencionar breve
mente que, a princípio, é um tanto difícil para o instrutor e para o grupo supor
tar um silêncio de sessenta segundos ou mais. O instrutor convencional está tão 
acostumado a garantir que todos os momentos da aula sejam preenchidos por 
algum tipo de verbalização, que é difícil para ele reconhecer o raciocínio constru
tivo que pode estar ocorrendo no grupo durante um período de silêncio. Nesse 
caso, a srta. E esteve, evidentemente, usando o tempo para formular uma ques
tão muito importante para ela, e que surgiu de sua experiência pessoal. 

15. A expressão de sentimentos reais encorajada por uma situação permis
siva leva, muitas vezes, à expressão de sentimentos em relação aos outros mem
bros do grupo. Isto tem potencialidades construtivas, desde que o líder reconhe
ça que seu papel de aceitação de todas as atitudes adquire uma importância ainda 
maior nesses pontos, e que a expressão dessa aceitação é muito necessária. 

16. O desafio do sr. J resulta numa resposta imediata e defensiva. A srta. 
E relaciona seu ponto de vista a seus sentimentos. Sua última frase pode conter 
também uma insinuação do tipo "mas você não é solidário com as pessoas." 

17. Seria essa resposta ligeiramente interpretativa? Parece que sim. Uma 
outra resposta teria sido mais útil? É difícil dizer. Uma outra alternativa seria 
mais ou menos a seguinte: "Você fica emocionalmente envolvida quando as pes
soas estão angustiadas e sente que deve facilitar as coisas para elas". 

18. Uma vez mais, como nos números 14 e 16, vemos a aluna relacionando 
suas crenças intelectuais a seus sentimentos emocionais mais básicos. Certamen
te, a probabilidade é de que seu comportamento futuro seja mais solidamente 
realista, se ela reconhecer que seus pontos de vista não são apenas intelectualiza
ções contendo uma verdade possível, mas que se originam também de uma neces
sidade pessoaL 
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37. Srta. T: Parece que sua situação é bastante parecida com 

uma que foi levantada antes, com a diferença de que você reconhe_ 

ce uma atitude que está trazendo para a situação de aconselharnetl_ 

to e, mesmo assim, está infligindo essa atitude ao cliente. Isso PCL 


deria impedi-la de realmente compreendê-lo a partir do ponto d~ 


vista dele. Seria uma espécie de rejeição. 19 


38. Srta. W: Acho que você está sendo um pouco dura (011) 


a srta. E, porque talvez ela nào tenha plena consciência das imp!i, 

cações de sua solidariedade com os clientes. Talvez ela conceba <t 

relação de aconselhamento em termos diferentes dos nossos_ 20 


39. Srta. E: Não, fico contente por ela ter dito isso, porqu~ 


eu não estava realmente consciente do fato de que vinha me identL 

'Ificando tão completamente com meus clientes, mesmo depois d~ 


praticamente ter dito isso aqui. Tenho que pensar melhor nisso. 21 

II40. Sr. Y: É engraçado, mas isso tudo me mostrou um nove} , 

ângulo em relação a alguns dos métodos que venho usando. SeTt} 
dúvida, tenho tirado a responsabilidade de meus clientes. Tenhe} 
dado comida na boca de alguns deles, sem perceber. Durante tode} 
o tempo eu injetei, ou projetei, ou ambos. Isto é, projetei meus pró_ 

prios sentimentos de dependência em meus clientes. Acho que te, 

nho que discutir seriamente essa questão com alguém e trabalhar 

melhor esses problemas.22 (186, pp. 16-18) 


Esses trechos são bastante típicos da aprendizagem perso_ 
nalizada de resolução de problemas que acontece num curso Cen_ 

19. Outra vez, a srta. E é confrontada por uma interpretação de seu com_ 
portamento. No entanto, isto não parece ser um ataque pessoal, mas uma tenta_ 
tiva da sra. T de refletir junto com a srta. E. 

20. A srta. W vem em defesa da srta. E, embora de uma maneira um tanto 
paternalista, indicando que a srta. E talvez não seja capaz de compreender as im_ 
plicações de suas próprias reações. 

21. Aqui, como aconteceu com o sr. B no número 16, a srta. E está refle_ 
tindo sobre o problema de compreender a si própria, particularmente em relação 
a suas idéias sobre a terapia. Ela rejeita a proteção oferecida pela srta. W e segue 
adiante para desenvolver um insight um pouco doloroso. Claramente, esse é ape_ 
nas o começo do aprendizado que ela vai obter dessa situação. 

22. Esta é a primeira contribuição do sr. Y durante a aula, mas ilustra url) 
processo que já aprendemos a esperar. A pessoa que não se expressa oralmente 
numa situação de classe pode estar, mesmo assim, participando num nível tnais 
profundo e significativo. Às vezes, isto fica evidente no curso, através de comen_ 
tários como o do sr. Y. Outras vezes, só se evidencia num relatório por escrito 
no final do curso. Pode ser ainda que o instrutor só fique sabendo do significado 
do curso para o indivíduo muito depois do encerramento das aulas. 

http:problemas.22
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trado no aluno. Se também contribuírem para indicar o pequeno 
mas altamente significativo comportamento do líder, então te
rão transmitido uma descrição da experiência da maneira como 
passamos a entendê-la. 

Para uma pessoa acostumada com aulas altamente organi
zadas, a discussão pode parecer solta, pode parecer pular de tó
pico para tópico. Isto sem dúvida é verdade, mas é provável que 
esse avanço fluido, exploratório, até mesmo confuso, seja mais 
profundamente característico da aprendizagem, da forma como 
ela acontece, do que a sistematização estática do aprendizado de
pois do fato. Uma das coisas que aprendemos como instrutores 
é que, se o líder não se sentir bem deixando as coisas "no ar" 
e tentar fechar o assunto por meio de algum tipo de resumo e 
conclusão no final da discussão, isto proporciona algum alívio 
para o grupo, mas interrompe efetivamente qualquer necessida
de de reflexões posteriores sobre o assunto. Se, contudo, o líder 
puder tolerar a incerteza, os pontos de vista divididos, as ques
tões não resolvidas levantadas pelo grupo, e se a aula (e, na ver
dade, o curso) for encerrada sem nenhuma tentativa de formular 
uma conclusão artificial, os membros individuais do grupo pros
seguirão com reflexões importantes fora da hora de aula. As ques
tões foram levantadas, algumas das concepções e gestalts ante
riores dos membros foram abaladas, eles precisam encontrar al
guma solução para a situação, percebem que o professor não da
rá uma resposta autoritária para o problema e, portanto, há ape
nas uma alternativa - aprender, aprender, aprender, até chega
rem pelo menos a uma solução temporária para si próprios. E, 
por terem chegado a essa solução sozinhos e reconhecerem clara
mente os passos imperfeitos por meio dos quais ela foi obtida, 
essa solução temporária nunca poderá ter a fixidez que teria se 
houvesse sido pronunciada com a autoridade de um professor. 
Portanto, em vez de tornar-se um ponto fixo, uma barreira a 
aprendizados futuros, ela é meramente um degrau, uma estação 
intermediária na estrada de novos aprendizados. Esse aspecto é 
experimentado intensamente pelos alunos nesses cursos. No fim 
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de um deles, um aluno disse: "Durante toda a minha vida, reali
zei uma cerimônia de queimar minhas anotações de aula no final 
de um curso, para mostrar que era algo que eu já tinha encerra
do; neste curso, tenho uma sensação totalmente diferente, de que 
apenas comecei a aprender e de que quero continuar". 

OUTRAS ILUSTRAÇÕES DO PROCESSO 

Para alguns será lamentável que o exemplo anterior seja de 
um curso cujo tema é o aconselhamento e onde os conceitos da 
terapia centrada no cliente são um tópico freqüente de discussão. 
Pode-se indagar acerca da influência desses conceitos no proces
so de aprendizagem. Os mesmos métodos foram usados em vá
rios outros cursos, incluindo estatística e matemática, mas os re
latórios textuais do comportamento de classe são poucos. Talvez 
a dúvida possa ser parcialmente respondida se examinarmos uma 
parte da transcrição textual de um curso sobre os Grandes Li
vros, também conduzido por Shedlin. 

Nesse grupo, foram prescritos os livros e as leituras a serem 
feitas para cada aula - até mesmo o líder é descrito como um 
questionador. Portanto, trata-se de uma situação em que, se o 
líder quiser conduzir um curso ao estilo centrado no aluno, terá 
que criar uma atmosfera de aceitação dentro de uma estrutura 
rigidamente imposta. Foi feito um registro estenográfico da sex
ta aula, e o trecho que se segue é do início da sessão. A discussão 
girava em torno do Livro I da Ética de Aristóteles. O grupo con
sistia em dezenove adultos. O sr. C, que abriu a discussão, é um 
gráfico. Os comentários do instrutor são apresentados como no
tas de rodapé. 

1. Sr. C: Há muitas coisas nessa leitura que eu sei que não en
tendi mas, como é meu procedimento habitual, gostaria de atacar 
alguma coisa logo de saída. (Risadas gerais.) Na primeira frase do 
livro, ele diz (abre o livro): "Toda arte e toda pesquisa e, similar
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mente, toda ação e atividade, visam supostamente algum bem; e, 
por esta razão, declarou-se corretamente que o bem é aquilo a que 
todas as coisas visam." Bem, parece que Aristóteles é cauteloso num 
ponto - quando ele diz "visam supostamente algum bem" - e 
bastante dogmático quando diz "declarou-se corretamente" etc. Ele 
não me parece coerente. 23 

2. Inst.: Não lhe agrada ter que aceitar uma argumentação que 
parece ter sido construída sem embasamento sólido, não é?24 

3. Sr. C: Claro, supõe-se que esse homem seja uma autorida
de, no entanto parece estar confuso desde o início. Não gosto de 
engolir as coisas assim. Ele fala como se tudo o que diz fosse ver
dade, mas parece bastante incerto às vezes. 25 

4. Inst.: Você acha que, se um homem lhe dá a impressão de 
que sabe tudo, então ele deve saber tudo.26 

5. Sr. C: Bem, ninguém pode saber tudo, mas...27 

6. Sr. R (interrompe): Claro que ninguém sabe tudo. E, afi
nal, como você pode escrever se não acreditar que está certo? Não 
acho que ele seja tão dogmático; ele diz mais adiante que a verdade 
só pode ser enunciada em termos da exatidão dos assuntos e das 
premissas. 28 

7. Sra. H: Eu concordo com isso, sr. R, e acho que sei onde 
ele diz isso. (Lê) "Evidentemente, é tão insensato aceitar uma ar
gumentação provável de um matemático quanto exigir provas cien
tíficas de um retórico".29 

8. Sr. R: Isso.30 

23. Durante as cinco primeiras sessões, o sr. C foi um participante anima
do, c para caracterizar melhor seu papel no grupo poderia-se dizer que "ele é 
o homem que dá a cara para bater". Os membros do grupo o aceitam de um 
modo meio brincalhão, mas parecem inclinados a ter um respeito saudável por 
suas contribuições. Seu comentário é dirigido ao grupo. 

24. Nes,e caso, o instrutor respondeu depois de dar tempo para que algum 
membro do grupo levasse o comentário adiante. A resposta foi uma tentativa de 
<.:omprccnder o sentimento do sr. C com relação a sua interpretação de Aristóte
les naquele ponto. Parece que qualquer tentativa de questionar seu pensamento 
nesse momento seria prematura, poderia provocar hostilidade e provavelmente 
o desencorajaria a fazer novos auto-exames. 

25. Ele continua seu ataque, expressando mais especificamente sua objeção. 
26. Esse comentário teve a intenção de compreender o sentimento e escla

recer a idéia expressa pelo sr. C, de forma que ele percebesse que estava apresen
tando sua opinião pessoal. Infelizmente, a observação foi além do que havia sido 
expresso pelo sr. C e, por isso, é percebida como um pouco ameaçadora. 

27. O sr. C sente a pressão da tentativa de esclarecimento. 
28 a 30. O sr. R e a sra. H parecem ansiosos para transmitir algum insight 

para o sr. C e, ao mesmo tempo, defender Aristóteles. 

I"'II , 
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;!9. Inst.: Então, vocês dois acham que ele é bem claro em suas 
" 

limitações e bastante humilde em sua apresentação. I 
11 

10. Sr. J: Eu também gostaria de dizer alguma coisa sobre isso 1 
ao sr. C. Algumas vezes, ele [Aristóteles] parece estar sendo dog ,I 
mático, mas se você seguir o raciocínio dele, vai perceber que ele 

,IIsegue um esquema de argumentação. 31 

11. Inst.: Você acha que ele está argumentando e não afirman

do, é isso? 


12. Sr. J: É. Mas você tem que prestar atenção nas palavras 

introdutórias que ele usa. 


13. Sra. S: Isso é verdade. Eu marquei algumas delas. Por exem

plo, bem aqui na seção 1094b e 1095a, na minha edição, eu as su

blinhei. Sua primeira frase começa com "ora", a segunda com "e 

ademais". 


14. Inst.: Sra. S, está dizendo que as afirmações que parecem 

ser categóricas são, na verdade, passos progressivos da argumenta

ção?32 


!
15. Sra. S: Certo. Ele apresenta suas premissas e depois tira , I: 

suas conclusões. 
16. Sr. C: Talvez eu tenha sido um pouco precipitado ao jul


gar o homem. Essa é outra característica minha. (Risadas.) De qual

quer forma, vou ter que ler isso de novo, então vou tomar mais 

cuidado da próxima vez. Parece que eu sempre recebo uma lição 

quando abro a boca.33 


17. Inst.: E então ele partiu, segurando seu livro e arrastando 

a espada atrás de si. 34 (Risadas gerais.) 


18. Sr. C: Como você sempre sabe como estou me sentindo?35 

(Risadas.) 


19. Sr. S: Queria levantar uma questão sobre o conhecimento 

31. É interessante notar um sutil espírito de grupo aqui. Desde o último co
mentário do sr. C, parece bastante óbvio que, mesmo enquanto defendem seus 
próprios pontos de vista, os outros tentam, ao mesmo tempo, ajudar o sr. C a 
refletir sobre sua atitude original. 

32. Em retrospecto, essa resposta parece completamente desnecessária e cer
tamente redundante. 

33. Aqui, parece que a atitude do grupo esteve exercendo efeito sobre o sr. 
C, apesar do silêncio dele. Ele verbaliza um insight e, ao mesmo tempo, parece 
estar dizendo um "obrigado" um pouco desajeitado ao grupo. 

34. É difícil avaliar qual pode ter sido o objetivo desse comentário no mo
mento. Uma racionalização generosa para com o instrutor poderia ser de que ele 
se deixou levar pelo tom bem-humorado do grupo na ocasião. 

35. Haveria um indício de ressentimento aqui? Talvez a tentativa humorís
tica do instrutor tenha sido contra-atacada. 

http:argumenta��o.31
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que Aristóteles tinha da natureza humana. (Olha em volta.) Num certo 
ponto, ele menciona que há três tipos principais de vida. A que busca 
o prazer, a política e a contemplativa.36 (Pausa e olha em volta.) 

20. Inst.: Sim,37 
21. Sr. S: Talvez eu tenha entendido mal, mas me parece que a 

maioria de nós se envolve em todas essas atividades durante a vida. 
22. Inst.: Você está levantando uma objeção contra o fato de 

rotular ... Isto é, você não concorda com a idéia de dividir toda a 
vida em apenas três tipos. 

23. Sr. S: Sim, imagine que você examine um único dia e tente 
interpretar seus motivos. É bem mais complicado do que o jeito 
que vou descrever, mas acho que vai dar para explicar o que quero 
dizer. Você se levanta e come. Poderia dizer que isto é busca de 
prazer. Você lê o jornal. Isto poderia ser por prazer, por idéias po
líticas, ou por outras coisas. Você poderia ir à igreja; isto seria con
templação espiritual, ou pode ser temor, ou algumas outras coisa. 
Entende o que quero dizer? 

24. Sr. N: Está dizendo que a vida não é algo que se possa fa
zer generalizações a respeito?38 

25. Sr. S: De certa forma, sim. 
26. Sr. N: Mas será que Aristóteles não se referia a mais do 

que motivos? Ele não estaria se referindo ao tom geral da existên
cia de uma pessoa?39 

27. Srta. W: Não só isso; ele estava escrevendo sobre um tem
po na história muito diferente do atuaI. 

28. Inst.: Você acredita que a natureza humana é diferente por 
causa dos ambientes diferentes, certo?40 

36. Acredito que seja útil mencionar que o sr. S examinou o grupo intensa
mente enquanto falava. Pareceu-me que ele estava procurando ativamente a acei
tação do grupo. Implícita nisso está a idéia de que ele sentia a responsabilidade 
envolvida em suas relações interpessoais na classe. 

37. A aceitação simples do sr. S por parte do instrutor permitiu que ele co
municasse imediatamente aquilo que sentia quanto ao que leu. 

38. O sr. N respondeu, com entendimento, à dúvida do sr. S quanto à efi
cácia de sua comunicação. 

39. É digno de nota que o sr. N tenha respondido da forma acima mesmo 
fazendo objeções à validade da afirmação do sr. S. Trata-se de um exemplo mui
to significativo da atmosfera do grupo. Em termos apenas de técnicas de discus
são, isto não implicaria que uma atmosfera democrática estimulasse a aceitação 
de responsabilidade pelos participantes? Quando os membros do grupo sentem
se livres de ameaças, não só podem conseguir sua própria integração de idéias, 
como também assumir um papel de esclarecimento em sua interação com os outros. 

40. Essa foi uma tentativa de chegar à essência do pensamento da srta. W. 
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29. Srta. W: É. Se o quadro cultural for muito complexo, as 
pessoas tendem a reagir de maneiras mais complicadas. Em am
bientes simples, elas não precisam ser complicadas em seu ajusta
mento. 

30. Srta. B: Mas se a felicidade é a meta dos seres humanos, 
que diferença faz o quanto o ambiente em volta é simples ou com
plicado? Você ainda estará vivendo em busca da felicidade. 

31. Srta. W: O que é felicidade? 
32. Inst.: A srta. W acaba de fazer a pergunta do dia. 41 (Ri

sadas.) 
33. Srta. W: Não, isto é sério. Não há tantas idéias de felicida

de quanto é o número de pessoas? Felicidade não é uma coisa pes
soal?42 

34. Inst.: Você está certa de que a felicidade é mais do que al
go sobre o qual as pessoas possam entrar num acordo. Você acha 
que ela vem de dentro, certo? 

35. Srta. W: Claro. Minha felicidade vem de eu fazer e pensar 
o que eu acredito que seja certo. E depende também do que eu quero 
na vida. 

36. Sra. S: Até aí, tudo bem. Mas onde você obtém seus valo
res e crenças? Não é de seu meio ambiente? 

37. Srta. W: Talvez, mas quando você os obtém, é como pes
soa. O que quero dizer é que você tem que interpretar o que recebe 
do ambiente à luz do que Jocê é. Isso é muito difícil de explicar. 

38. Inst.: É frustrante saber o que se tem na cabeça e encon
trar tanta dificuldade para expressar claramente. 

39. Srta. W: Sem dúvida. 
40. Sra. D: Acho que entendo o que ela quer dizer. Por exem

plo, duas pessoas que presenciaram o mesmo evento vão interpre
tá-lo em termos do que ele significa para cada uma, por causa da 
maneira como cada uma delas vê. Era isso que você estava tentan
do dizer? 

41. Srta. W: Sim, era exatamente isso.43 (186, pp. 26-30) 

41. Aqui, o instrutor foi grosseiramente insensível à intenção da pergunta 
da srta. W. Talvez uma aceitação simples tivesse propiciado a expressão de que 
ela necessitava. Minha interpretação da dinâmica nesse ponto é que, se a atmos
fera da classe não fosse, de um modo geral, permissiva, o comentário do instru
tor poderia ter interrompido a participação da srta. W. 

42. Em vez disso, ela prossegue, expressando o que sente em relação ao 
assunto. 

43. Nos últimos comentários, a sr. S, a sra. D e o instrutor parecem estar 
ajudando a srta. W a compreender suas próprias idéias. 

! ~ 
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Embora o assunto sob discussão seja muito diferente, a des
crição do processo como uma resolução de problemas personali
zada ainda parece se aplicar. Até onde pudemos observar, o con
teúdo do curso parece ter relativamente pouca influência no tipo 
de processo de aprendizagem que estamos descrevendo. 

o PROBLEMA DA AVALIAÇÃO 

Como resolver o problema das notas, da aprovação nos cur
sos e exames, quando esse tipo de abordagem é utilizada na si
tuação de sala de aula? Como o aluno deve ser avaliado? 

Parece haver apenas uma resposta totalmente coerente com 
a abordagem. Se os objetivos do indivíduo e do grupo são a es
sência organizacional do curso; se o indivíduo atingiu seus obje
tivos ao encontrar um aprendizado significativo no curso, resul
tando no auto-aprimoramento; se a função do instrutor é facili
tar tal aprendizado; então há apenas uma pessoa em posição de 
avaliar o grau em que a meta foi atingida, e essa pessoa é o pró
prio aluno. A auto-avaliação parece ser o procedimento lógico 
para descobrir onde a experiência fracassou e onde foi significa
tiva e útil. Este é, na verdade, o clímax perfeito de uma "educa
ção para governantes". Quem pode dizer se o aluno dedicou-se 
da melhor maneira possível ao curso? Que deficiências e falhas 
existem em seu aprendizado? Qual foi a qualidade de seu racio
cínio quando debateu consigo mesmo os problemas que seu pró
prio objetivo ocasionou? A pessoa mais competente para execu
tar essa tarefa parece ser o indivíduo responsável que vivenciou 
os objetivos, que observou intimamente seus esforços para alcan
çá-los - o aprendiz que esteve no centro do processo. Nesse ponto 
também há evidências do caráter revolucionário dessa aborda
gem para a educação, uma vez que a essência de todo o nosso 
programa educacional é a avaliação rigorosa (quase que se pode
ria dizer impiedosa) do aluno, seja pelo instrutor ou por um teste 
padronizado e impessoal. 

Nossa experiência corroborou o princípio teórico de que a 
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,II ft o-avaliação é o modo de avaliação mais desejável num curso 
•<,,,trado no aluno. Quanto maior a liberdade para usar a auto 'I' 


avaliação em tal situação, mais claramente favoráveis têm sido lill 

,l'i resultados. Para os alunos, a tarefa de auto-avaliação é mais , 


'"lIa oportunidade de crescimento. Eles se surpreendem com o 

!;!lo de que ninguém vai utilizar um [oeus externo de avaliação. 

N;lO precisam tremer de medo de serem reprovados, nem preci

\;1111 esperar com uma ansiedade infantil pela aprovação. A ques

t;10 para cada aluno é "Qual é minha avaliação honesta do que 

I ii. em termos dos meus objetivos?" Ele não tem nada a ganhar 

\Olll um aumento proposital da avaliação. Como escreve um alu

"o: "Comecei a fazer isso de uma forma muito favorável, mas 

;, quem eu estaria enganando, e por que deveria enganar a mim 

,,,esmo?" Fazer uma auto-avaliação é, com freqüência, uma ta

rda das mais difíceis. Significa que o aluno deve formular seus 

nitérios de avaliação, deve decidir sobre os padrões que tem pa

r;l si mesmo. Significa experimentar por completo as conseqüên

cias de descobrir que, no fim das contas, o [oeus da avaliação 

("tá nele próprio. Um pouco da sensáção dessa experiência será 

transmitido na próxima seção, onde serão apresentadas citações 

de documentos relacionados à auto-avaliação. 


Vamos nos voltar, agora, para uma outra fase do problema 
da avaliação. A maioria dos instrutores trabalham dentro de es
t ruturas institucionais nas quais a filosofia operacional é quase 
diretamente oposta à que estivemos apresentando. O aluno deve 
ser "motivado" para trabalhar; a única prova de que foi moti
vado é através de exames; a avaliação externa é a função primá
ria da educação; as notas são o balanço final da avaliação; e, ao 
longo de todo o processo, o instrutor não deve confiar no aluno. 
Será, então, impossível para um professor, dentro de tal estrutu
ra, trabalhar com sua classe a partir de uma orientação centrada 
no aluno? Não pensamos assim, embora admitamos a necessida
de de algumas concessões, se pretendemos avançar de modo evo
lutivo e não revolucionário. 

Uma vez mais, o problema perde seu caráter intransponível 
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se o instrutor for claro em sua própria abordagem filosófica da 
situação. Notas e avaliação tornam-se simplesmente mais uma li
mitação imposta pelo ambiente, mais um problema que os alu
nos e o instrutor têm que resolver. O instrutor coloca seu dilema 
para o grupo. "A universidade exige que eu assine as notas da
das a todos os membros da classe, indicando que eles obtiveram 
um certo nível de desempenho. Como vocês gostariam de lidar 
com este problema?" Operando dentro de tal estrutura, qualquer 
solução será menos do que perfeita, mas várias classes chegaram 
a soluções que trouxeram muito mais crescimento do que a abor
dagem convencional. Algumas delas podem ser listadas aqui. 

Em alguns cursos, os alunos formularam o exame sugerin
do perguntas e participaram de sua avaliação. 

Numa classe pequena os alunos, familiarizados com os tra
balhos dos colegas, decidiram chegar às notas numa discus
são aberta em classe, no final do curso. Cada aluno decla
rou a nota que julgava merecer e deu suas razões. O grupo 
e o instrutor entraram na discussão e cada nota foi decidida 
por meio de um acordo geral de opiniões. 

Em algumas universidades, pode-se apresentar uma nota de 
Aprovado ou Reprovado. Utilizando isso, as classes aceita
ram uma nota de Aprovado, permitindo que a auto-avaliação 
fosse o verdadeiro julgamento de seu trabalho. 

I
;;), 

Em alguns cursos, cada aluno escreveu uma auto-avaliação, 
incluindo sua opinião quanto à nota mais adequada para si. 
O acordo foi de que o professor entregaria essa nota, a me
nos que sentisse que não podia concordar com ela e, neste 
caso, chegariam à nota numa conversa entre o aluno e o pro
fessor. 

Estas constituem algumas das muitas abordagens concilia

doras que foram utilizadas. Mesmo as mais deficientes têm suas 
vaIltagens. Enfatizam que a avaliação do aluno pelo próprio alu
110 merece muito peso no processo avaliatório. Inevitavelmente, 
;! base para a atribuição das notas fica em evidência na discus
S:ío, e os alunos percebem que, com freqüência (se não sempre), 
l'~se tipo de avaliação opõe-se ao crescimento em termos de obje
I ivos pessoais. O aluno toma plena consciência de que uma nota 
l: uma coisa altamente artificial, baseada em métodos muito hu
manos e falíveis, e que seu próprio julgamento de suas conquis
las é, pelo menos, tão válido para ele quanto o julgamento vindo 
de um loeus externo de avaliação. 

Lidando com esse problema de notas e registros acadêmicos, 
c contrastando-o com experiências nas quais os alunos são livres 
para avaliar a si próprios, chegamos a uma conclusão que, para 
alguns, será realmente radical. Achamos que a avaliação exter
na, em vez de promover, dificulta e impede o crescimento pes
soal. Favorável ou desfavorável, a avaliação não parece contri
buir para o desenvolvimento de um selfmais maduro, responsá
velou socializado. Na verdade, tende a trabalhar na direção 
oposta. 

Não queremos dizer, com isso, que aboliríamos toda e qual
quer avaliação. Se vou contratar uma pessoa entre dez candida
tos a uma vaga, tenho que avaliar a todos. Se um homem vai sair 
da faculdade como médico, psicólogo, advogado ou arquiteto, 
talvez o bem-estar da sociedade exija que ele seja avaliado em 
termos de certos critérios publicamente acessíveis, de forma a que 
a sociedade possa saber se ele é ou não competente para sua tare
fa. Mas fique claro que essas avaliações são feitas pelo bem da 
organização, ou pelo bem da sociedade. Até onde podemos de
terminar, não promovem o crescimento ou o bem-estar do indi
víduo. 

Essa hipótese radical merece investigações intensivas. Até o 
momento, o autor sabe de apenas um estudo relativo à questão. 
Beier (21) estudou o efeito de uma avaliação Rorschach sobre 
as habilidades motoras, de raciocínio e de resolução de proble
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mas44 • Sessenta e dois estudantes de pós-graduação foram sub
metidos a um teste Rorschach e a testes de raciocínio abstrato 
e resolução de problemas. Em seguida, foram divididos em um 
grupo experimental e um grupo de controle, selecionados em ter
mos de idade, inteligência, capacidade de raciocínio abstrato e 
grau de ajustamento, medidos pelo Rorschach. Os membros do 
grupo experimental receberam, então, uma interpretação estru
tUI'ada de seus resultados Rorschach. Foram expostos, em outras 
palavras, a uma avaliação (que eles provavelmente considerariam 
autoritária) feita a partir de uma estrutura de referência externa. 
Ambos os grupos foram testados novamente quanto a raciocínio 
abstrato, classificação de cartões e capacidade de desenhar ima
gens em espelho. O grupo experimental demonstrou maior an
siedade, mais rigidez e um grau maior de desorganização do que 
o grupo de controle. Pareceram menos capazes de responder com 
flexibilidade e inteligência às exigências da situação. A diferença 
entre os grupos foi estatisticamente significativa. Embora o estu
do aborde apenas uma fase do problema e necessite de muitas 
suplementações futuras, suas descobertas estão de acordo com 
nossa própria experiência, indicando que, quando o aluno expe
rimenta o locus de avaliação fora de si próprio, a organização 
e o desenvolvimento da personalidade são tolhidos; quando ele 
experimenta o lócus de avaliação dentro de si mesmo, o cresci
mento pessoal é incentivado. 

RESULTADOS DO ENSINO CENTRADO NO ALUNO 

Tem sido nossa prática freqüente pedir aos alunos que en
treguem, no final do curso, algum tipo de documento pessoal 

44, Esse estudo foi citado anteriormente para ilustrar um outro ponto, Ver 
Capítulo 4, página 166, nota de rodapé, 
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1IIIIa auto-avaliação ou uma reação à experiência do curso. Uma 
das coisas impressionantes que aprendemos com a leitura desses 
documentos é o fato notável de que cada aluno freqüentou um 
(III'SO diferente. Ou seja, o campo de experiência de cada pessoa 
(' 1,10 particular que, às vezes, é muito difícil acreditar que os re
lalórios tenham relação com a mesma experiência objetiva, isto 
(',11m determinado curso com um determinado instrutor. A lei
III ra cuidadosa desses relatórios descarta para sempre a noção de 
'iIIC um curso significará, para todos os alunos, um certo grau 
de "cobertura" dos tópicos A, B e C. A experiência que cada 
Ilessoa tem do curso é altamente particular e está intimamente 
relacionada com seu próprio passado e com seus desejos e obje
livos atuais. 

Apesar dessa singularidade, certas tendências gerais são ob
servadas com freqüência nesses relatórios. A primeira é a sensa
1,',10 de espanto, uma sensação que pode variar de perplexidade 
curiosa a uma verdadeira confusão e um sentimento de frustra
I,'ào profunda. Os alunos reagem com alguma emoção à experiên-. 
da de serem deixados por sua própria conta. Uma breve descri
ção dessa reação, que seria típica de muitos, pode ser tirada da 
auto-avaliação de um aluno. 

No início, tive a sensação de que não estávamos chegando a 
lugar algum. Depois, gradualmente, comecei a sentir que estáva
mos indo a algum lugar, mas não sabia determinar exatamente pa
ra onde. Por fim, cheguei à conclusão de que a direção em que es
távamos indo dependia de cada indivíduo. (186, p. 8) 

Um outra tendência geral é que a maioria dos alunos traba
lha com mais afinco, e num nível mais profundo, do que no cur
so convencional. O fato de que isto talvez seja verdade, apesar 
de um considerável sentimento de frustração, é indicado no se
guinte trecho de um relatório entregue por um aluno em nível de 
pós-graduação, na conclusão de um curso. 



, 

TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

478 

Eu poderia dizer que não fiquei inteiramente satisfeito com este 

curso de Aconselhamento de Ajustamento. Tenho a sensação de 

que algum direcionamento não só é necessário, mas mesmo desejá

vel e esperado na situação de aprendizagem. Porém, pode ser que 

minha objeção não se refira propriamente ao fator não-diretivo, 

mas ao que defini como a falta de organização ou direcionamento 

da classe. Ou será que o problema era que a classe não fazia o que 

eu queria fazer? Porém, não tenho tanta certeza se, no fim, as coi

sas não acabaram sendo melhores (certamente satisfatórias), ape

sar de minha insatisfação com o grupo. 


Logo percebi que, se quisesse tirar alguma coisa do curso, te

ria que fazer isso sozinho, e foi bom, embora eu ainda esteja con

vencido de que há um outro método mais agradável de se conse

guir a mesma coisa. Não só consultei amplamente a literatura cen

trada no cliente como também senti que devia conhecer mais sobre 

as outras escolas de terapia, e assim tive que estudar mais sobre 

elas. Também pude avaliar, pela primeira vez, como eram inade

quados meu entendimento e minha compreensão de muitos dos mé

todos e técnicas psicológicos, de modo que fui forçado a investigá

los mais a fundo; como resultado, vou freqüentar mais alguns cur

sos extras nos próximos trimestres ... Assim, acompanhei algumas 

sessões de ludoterapia e uma série de entrevistas gravadas que achei 
 I
mais úteis. Além disso, reuni-me com outro aluno nos sábados à J 
tarde e, juntos aconselhávamos um ao outro com a ajuda de um 
gravador e, depois, analisávamos, discutíamos e criticávamos nos
sos esforços terapêuticos. Como resultado, obtive um melhor en
tendimento da natureza do processo terapêutico e também um me
lhor insight de minhas próprias atividades. 

Uma outra tendência que observamos comum ente é o cará Iter penetrante do aprendizado que ocorre na aula centrada no alu
no. Esse aprendizado produz uma diferença não só nos símbolos 
intelectuais que o indivíduo manipula, mas na própria vida dele. 
Isto fica muito evidente nas reações de nossos alunos e nos rela
tórios de alunos apresentados por Cantor (39). Um exemplo po
de ser tirado de uma auto-avaliação entregue por um outro alu

, 
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!lO. Alguns poderiam afirmar que os conceitos estudados no cur
\lJ, bem como o modo de ensinar, influenciaram os resultados. 
Porém, é pouco provável que um curso expositivo sobre terapia 
"l'ntrada no cliente produza o tipo de resultado descrito. Depois 
dl' discutir algumas das leituras que fez para o curso e sua reação 
:IS aulas, esse aluno volta-se para algumas das conseqüências mais 
:llllplas do curso em termos de sua preparação profissional, suas 
Idações interpessoais e sua filosofia básica. 

Só recentemente me conscientizei da necessidade e da impor
tância, para mim, de participar ativamente da avaliação de meu de
sempenho nos cursos da universidade, e de quanto me sinto solici
tado a discutir esse ponto com os vários instrutores envolvidos. Es
sas tentativas, tanto em sala de aula como em conversas reserva
das, não tiveram um sucesso absoluto (devido, em parte, a minha 
falta de habilidade para lidar com a situação), mas resultaram na 
convicção de que estou correto ao tomar essa posição. Comecei a 
perceber que não devo encarar minha passagem pela universidade 
como uma competição na qual posso ganhar um diploma se ocul
tar as inadequações que sinto, apresentando uma imagem de com
petência que eu temo ser descoberta. Agora, consigo pensar mais 
construtivamente nessas deficiências e formular planos para eliminá
las; além disso, sinto mais liberdade para discutir esses problemas 
com membros do corpo docente que, antes, eu temia que me "des
cobrissem". Nos últimos tempos, tenho buscado mais minha "es
sência" , à medida que examino meu interesse pela psicologia clíni
ca e me dou conta do quanto minha personalidade irá afetar as pes
soas com quem eu tiver contato profissional. Isto está se refletindo 
em meu trabalho com psicólogo na Prisão ... , e embora eu sinta 
que tive um bom começo nessa área, estou igualmente certo de que 
devo prosseguir com esse auto-exame por algum tempo ainda 
na verdade, por que não pelo resto de minha vida? 

Uma mudança bastante notável, até onde posso perceber, foi 
na maneira como venho tentando formar e conduzir relacionamen
tos com outras pessoas - amigos, parentes, colegas de trabalho, 
estranhos. Por exemplo, já não tento convencer minha esposa, pe
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lo menos não tanto quanto costumava, a fazer as coisas "do meu 
jeito", por mais inconseqüentes que fossem. É verdade que ainda 
fico um pouco preocupado quando ela "bagunça" nosso orçamento 
ou atravessa as ruas mais movimentadas no meio do quarteirão, 
mas já não tento convertê-Ia ao meu modo de pensar, sem nada 
de "se", "e" ou "mas". Estou me acostumando mais com a idéia 
de deixá-Ia ser a pessoa que quiser, tomar suas próprias decisões 
e responsabilizar-se por elas, expressar-se espontaneamente do seu 
próprio jeito inimitável. Também estou fazendo progressos ao dei
xar meus amigos levarem suas próprias vidas, tentando refletir com 
eles sobre seus problemas, em vez de pensar por eles e oferecer so
luções para os problemas que sempre parecem ser mencionados 
quando conversamos. E com as pessoas que conheço pouco - bal
conistas, motoristas de ônibus, conhecidos ocasionais - sinto-me 
mais capaz de ver as coisas como parecem para eles, embora não 
se possa chamar isso de adotar a "estrutura de referência" deles, 
já que há pouca comunicação nesses casos. Mas ajuda muito com
preender como eles podem tornar-se irritados e ofensivos, assim co
mo agradáveis e simpáticos, e fica mais fácil para mim reagir a eles, 
de maneira calculada, para tornar nosso relacionamento satisfató
rio. Não quero dizer com isso que nunca deixo o papel de psicólo
go clínico, mas de fato tento utilizar o que aprendi em meus estu
dos para conduzir as questões do dia a dia, por mais triviais que 
às vezes elas possam parecer. Acredito que essa prática contribui 
para uma melhor integração da minha personalidade, embora não 
elimine a necessidade de reconhecer e lidar com atitudes que, ante
riormente, eu havia reprimido como indesejáveis e prejudiciais num 
psicólogo. A manipulação consciente desses sentimentos provavel
mente será muito útil para me deixar mais confortável çomigo mes
mo, a nível pessoal, e mais eficaz a nível profissional. 

Uma compreensão mais abrangente da terapia centrada no 
cliente alterou também minha filosofia geral de vida, além dos as
pectos de minha personalidade mencionados acima. Passei a ver 
que talvez haja uma base cientificamente demonstrável para a crença 
no modo democrático de vida. Antes, eu acreditava um pouco ou, 
talvez, confiava que as pessoas possuíssem a sabedoria e capacida
de necessárias para governar a si próprias, mas havia uma crença 
quase igualmente forte sugerindo que algumas pessoas, pelo enten
dimento que tinham das coisas, deveriam ter mais a dizer sobre cer-

I ~ 
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tos assuntos do que a maioria. Achava que, talvez, o poder políti
co de uns poucos pudesse ser superior ao poder de muitos e, conse
qüentemente, sentia-me um pouco culpado por pensar assim, em
bora soubesse que muitas pessoas também acreditam nisso enquanto 
proclamam as virtudes da democracia, aparentemente sem sentir 
nenhuma incoerência ou desconforto. Não posso dizer honestamente 
que, agora, estou irredutivelmente convencido da infalibilidade do 
processo democrático, mas estou encorajado e inclinado a colocar
me do lado daqueles que defendem que cada indivíduo tem, dentro 
de si, a capacidade de se auto dirigir e ser responsável por si mes
mo, esperando que as pesquisas em áreas como a terapia centrada 
no cliente levem à conclusão inquestionável de que o modo demo
crático de vida está mais em harmonia com a natureza humana. 

Quando comecei a pensar nesta auto-avaliação, imaginei que 
talvez pudesse pedir uma nota "B", já que não apresentei nenhum 
projeto ou dissertação final. Mas agora acredito que os insights que 
consegui e o conhecimento que pude assimilar como resultado de 
ler, ouvir e refletir durante os últimos três meses foram muito mais 
significativos do que aqueles que obtive ao escrever qualquer um 
dos trabalhos finais. Minhas leituras foram mais extensas do que 
em qualquer outro curso, embora eu soubesse que meu conheci
mento do material não seria testado. Li porque fiquei sinceramen
te interessado nas idéias que estimularam minhas reflexões e dese
jei aprender mais sobre elas; espero continuar essas atividades com 
a intenção de obter mais conhecimentos e insights em relação à di
nâmica do ajustamento humano e à abordagem centrada no clien
te para a psicoterapia. Em vista do fato de eu acreditar que este 
curso foi um dos mais significativos em minha vida universitária 
ou anterior, solicito que me seja dada a nota"A" . 

Nem todos os alunos respondem favoravelmente a esse tipo 
de abordagem. Geralmente, a grande maioria apresenta atitudes 
mais favoráveis do que desfavoráveis. Com freqüência, porém, 
há alguns alunos que não se sentem beneficiados com o curso. 
Às vezes, até mesmo essa reação negativa parece significativa de 
progresso. Um aluno escreve com detalhes sobre suas críticas em 
relação ao curso e afirma que, como nenhuma leitura foi reque
rida, ele quase não leu nada. Porém, conclui dizendo que, se dian
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te da oportunidade de ler o que desejasse ele acabou não lendo 

quase nada a respeito da área que considerava como parte de sua 

vida profissional, então talvez estivesse na profissão errada. 


O trecho seguinte pode servir como exemplo de uma atitude 

negativa persistente. 


A falta de orientação que predominou na maior parte das dis
Cussões em sala de aula talvez seja minha principal crítica. Com 
freqüência, surge na discussão algum ponto que eu chamaria de mui
to importante; uma, ou talvez duas pessoas contribuem para seu 
esclarecimento ou solução; um terceiro indivíduo desvia para uma 
outra questão sem relação alguma com a anterior, e o problema 
original é esquecido. 

Embora eu perceba claramente a situação impossível em que 
nos veríamos se tentássemos esgotar as potencialidades de cada ques
tão levantada, ainda me parece prático pensar pelo menos em al
gum modo conciso de esclarecer essas questões. 

A classe como um todo progrediu consideravelmente desde as 
duas ou três primeiras semanas do trimestre, mas a situação ainda 
permanece conosco. Até mesmo a mais democrática das organiza
ções, governada por uma maioria, deve manter uma estrutura or
ganizacional para atingir as metas estabelecidas. 

Eu sugeriria que se estabelecesse alguma meta definida antes 
das reuniões da classe, para que soubéssemos com antecedência a 
programação para a aula, seja ela a atribuição de papéis de orien
tador-cliente, uma aula expositiva dada por você, uma série de per
guntas e respostas sobre um determinado tema, ou simplesmente .~ 
a discussão aberta de um dado problema. 

~ 
t

As investigações dos resultados do ensino centrado no alu
no estão apenas começando, mas as descobertas até o momento 
parecem corroborar as observações de professores e alunos. Gross 
(73), que trabalhou com Cantor, estudou o desenvolvimento do 
auto-entendimento comparando um curso convencional com um 
curso não-diretivo. Para medir o auto-insight, Gross utilizou uma 
escala parcialmente padronizada, em que a maioria das afirma
ções eram extremas, de forma que as pessoas com auto-entendi
mento não pudessem concordar com elas sem modificação. Nes-
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'.;1 l:scala, duas classes aproximadamente equivalentes em termos 
dl" idade, instrução e condição sócio-econômica obtiveram pon
IlIações mais ou menos equivalentes antes de iniciar seus respec
I i vos cursos. O grupo que recebeu ensino convencional apresen
lou um ligeiro aumento de auto-insight. Quando o grupo de Can
for foi testado novamente no final do curso, a pontuação de auto
il/sight havia aumentado de forma acentuada. Da classe de Can
fO!, 62070 do grupo teve aumento de pontuação de 13 ou mais, 
l:lIquanto que apenas 10070 da classe de "Doe" apresentou tal au
mento. Na classe de Cantor, porém, houve uma minoria que não 
revelou nenhum aumento, alguns inclusive apresentando decrés
cimos. Gross conclui que "o método de Cantor de fato incentiva 
o desenvolvimento do auto-insight por parte da maioria dos es
Iudantes, embora não consiga atingir uma certa minoria de cada 
classe". O autor enfatiza que se trata de um estudo preliminar 
- e assim deve ser encarado - que precisa ser repetido sob con
dições mais rigosamente controladas. 

Em outro estudo preliminar, Schwebel e Asch (178), usando 
uma abordagem não-diretiva de ensino em três classes, descobri
ram que alunos relativamente bem ajustados aprovam o método 
e utilizam a experiência, fazendo mais leituras do que o curso ha
bitualmente requer. Os alunos que apresentam um pior ajusta
mento tendem a preferir uma classe em que o instrutor dê o dire
cionamento . 

Um outro estudo relacionado a nosso interesse foi conduzi
do por Smith e Dunbar (193). Trata-se, basicamente, de um es
tudo de participação dos alunos e não de um estudo dos efeitos 
de uma atmosfera centrada no aluno. A principal descoberta é 
que houve muito pouca diferença, em termos de realizações ou 
ajustamento, entre os alunos participantes e os não-participantes. 
Os autores também afirmam que os alunos que participam de for
ma constante tendem a ser não-conformistas, embora a evidên
cia seja pouco significativa. A conclusão é de que, num curso de 
"discussão livre", os participantes ganham pouco a mais do que 
os não-participantes. Até que ponto a atmosfera da sala de aula 
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era centrada no aluno, da forma como o termo foi utilizado nes I,
te capítulo, não fica claro. Pela descrição, supõe-se que tal at
mosfera existia apenas em pequeno grau. 

Faw (55) realizou o melhor estudo até o momento. Usando i 
três classes de psicologia geral, conduziu uma delas segundo a ."'J 


orientação centrada no aluno, outra ao estilo convencional e, na 

terceira, alternou as abordagens a cada aula. A falha mais séria 

em seu estudo é o fato de o instrutor desempenhar papéis. Pare

ce muito provável que o papel mais próximo de suas próprias cren

ças e convicções seria o mais adequadamente implementado. Ape

sar dessa limitação, suas descobertas são esclarecedoras. Em ga

nhos intelectuais, medidos por testes objetivos, a classe centrada 

no aluno apresentou um aprendizado igualou ligeiramente supe

rior ao da classe centrada no instrutor. Alunos que haviam sido 

expostos de alguma forma à abordagem centrada no aluno (o pri

meiro e o terceiro grupos) acharam que tinham recebido mais va

lores sociais e emocionais nessa abordagem, e que o interesse e 

o prazer haviam sido muito maiores. Os alunos sentiram, porém, 
que haviam obtido mais informações e conhecimento na aborda
gem convencional. Uma opinião característica foi: "A aula de 
discussão livre me ensina menos em termos de fatos propriamen
te ditos, mas me ajuda a me sentir livre e à vontade comigo mes
mo e com as outras pessoas". Na verdade, a sensação de ter ob
tido menos conhecimento factual não é confirmada pelos resul
tados do teste. Faw diz que a base para a sensação talvez seja 
a falta de uma autoridade da qual depender. Como diz um alu
no, "Quaisquer que tenham sido as conclusões, foram deduções 
dos alunos, e não deduções apoiadas na experiência ou nas in
formações do instrutor; como conseqüência, fixei muitas dessas 
decisões como fato, mesmo sem ter nenhuma base definida para 
acreditar nisso". Se essas conclusões menos fundamentadas são 
desejáveis ou indesejáveis depende, é claro, da filosofia educa
cional que se defende. 

Ao se considerar esses estudos iniciais, deve-se enfatizar que 
o ensino "centrado no aluno" ou "não-diretivo" não é, de mo

... 1.'~ II 
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Jo algum, definido de forma idêntica por todos os pesquisado li .. 
res. Em alguns casos, a classe é bem rigidamente estruturada, em 
outros não. Foram permitidos graus variáveis de liberdade para ~ I 

os alunos. O comportamento dos instrutores variou. Talvez a úni

ca descrição generalizada possível seja que, em comparação com . ~
'I
o curso de aulas expositivas de nível universitário, houve muito 

I 

mais permissividade e liberdade e muito mais confiança na capa ,I 

cidade do aluno de responsabilizar-se por si mesmo. A descrição I 
objetiva da atmosfera da sala de aula e do comportamento do 
instrutor parece ser um ponto de partida necessário para qual

.1 jI.... I',.quer investigação que venha a ser realizada45 • q 
UMA DISCUSSÃo FINAL 1,'" 

Boa parte da educação atual parece basear-se operacional-
I 

45. Quando esse livro foi para o prelo, o autor teve a oportunidade de ler 
o manuscrito de uma outra investigação de uma abordagem centrada no aluno: 
M. J. Asch, "Nondirective Teaching in Psychology; A Study Based upon a Con

trolled Experiment", Psychological Monographs (em processo de publicação). 

Nesse estudo, a classe experimental de 23 alunos foi comparada com grupos de 

controle, equivalentes em vários aspectos. Em exames objetivos e dissertativos, 

o grupo tradicional revelou maiores ganhos. Porém, não houve equivalência de 

motivação nesse caso, já que a classe tradicional foi informada de que suas notas 

seriam baseadas no exame, enquanto que o grupo experimental recebeu a solici


!i,
tação de fazer o exame, mas foi informado de que os resultados de forma alguma 

Iafetariam suas notas. A julgar pelos relatórios dos alunos, o grupo experimental 

ganhou muito mais conhecimento diversificado. 


O ajustamento pessoal do grupo experimental apresentou uma melhora in

contestável durante o curso, conforme medição feita pelo Inventário Multifásico 

Minnesota. O grupo de controle teve ganhos significativamente menores nesse 


sentido.
Quando os alunos avaliaram sua experiência no curso com base num instru

mento projetado para esse propósito, o grupo de ensino não-diretivo mostrou-se 

muito mais satisfeito com o curso e revelou mais evidências de ganhos com a ex

periência.
Essa pesquisa oferece uma descrição bastante adequada do que está envolvi

do no "ensino não-diretivo", embora não haja uma medição objetiva das condi

ções. Os alunos selecionaram suas próprias metas para o curso, escolheram a maior 

parte do material de leitura, participaram livremente de discussões de classe rela

tivamente não-estruturadas, escreveram "relatórios de reações" semanais a res

peito de sua experiência e determinaram suas próprias notas para o curso. 
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mente na pressuposição de que' 'não se pode confiar no aluno". LEITURAS SUGERIDAS 

Ir 


Agindo de acordo com isso, o professor precisa proporcionar mo
Uma visão abrangente da relação entre psicoterapia e edutivação, informação, organização do material, e deve usar exa

cação é apresentada no artigo de Symonds (208), que contém uma mes - questionários, chamadas, exames orais, exames de fim de 
análise ponderada dos dois campos e de suas similaridades e di ,curso, testes padronizados de desempenho - a todo momento I 

ferenças básicas, da forma como as vê o autor, com experiência I, 
para forçar o aluno a realizar as atividades propostas. 

I 

em ambas as áreas. Traz também uma excelente bibliografia de ~ 

A abordagem que estivemos discutindo baseia-se na pressu ii'
referências pertinentes a este capítulo. posição diametralmente oposta de que "se pode confiar no alu III

Para o leitor que queira familiarizar-se com publicações re-
no". Pode-se confiar no desejo dele de aprender de todas as for centes relacionadas à educação, que sejam similares ao ponto de 
mas que possam preservar ou aperfeiçoar o self; pode-se confiar 

!I ' I vista centrado no cliente, Cantor (39) e Kelley (100) são boas re- II :'tque ele fará uso dos recursos que servem a esse fim; pode-se con I I. 
ferências.fiar nele para avaliar a si próprio de maneira a contribuir para i : f Para publicações do ponto de vista centrado no cliente na 

seu progresso pessoal; pode-se confiar em seu crescimento, des educação por outros autores, ver Snygg e Combs (200, capítulos ii I]
de que se propicie a ele a atmosfera adequada. 10 e 11), e Axline (14, capítulos 16 e 18). Ambos os estudos loca I'I iii

Se o instrutor aceitar essa pressuposição ou estiver disposto t lizam a educação abaixo do nível universitário, sendo que a dis I 
a adotá-Ia ainda que de forma muito cautelosa, seguem-se certos cussão de Axline relaciona-se essencialmente aos primeiros anos t
comportamentos. Ele cria uma atmosfera de sala de aula que res !, i!escolares da criança. Ela também discute a aplicação do método 
peita a integridade do aluno, que aceita todas as metas, opiniões III 'Ià administração escolar. 
e atitudes como expressões legítimas da estrutura de referência Para conhecer as poucas pesquisas realizadas nessa área, o I 

interna do aluno naquele momento. Aceita os sentimentos e as estudo mencionado de Faw (55) parece ser o mais adequado até j
I

atitudes emocionalizadas que envolvem qualquer experiência edu o momento. I 
cacional ou de grupo. Aceita a si próprio, como um membro do I 

~ grupo de aprendizagem, em vez de uma autoridade. Torna aces J 
I

síveis os recursos de aprendizagem, confiante de que, se corres !ponderem às necessidades do grupo, serão utilizados. Confia na 
capacidade do invidíduo para distinguir o verdadeiro do falso, I 

I 
~ 

com base na experiência contínua. Reconhece que seu curso, se 
bem-sucedido, é um começo, e não o fim, em termos de aprendi

I 
~ 

I 
zado. Confia na capacidade do aluno para avaliar seu progresso 
com base nos objetivos que ele tem no momento. Tem confiança 
no fato de que, nessa atmosfera que ele ajudou a criar, ocorre 
um tipo de aprendizado pessoalmente significativo, que alimen
ra o desenvolvimento do selftotal do indivíduo, além de melho
rar seu contato com um dado campo do conhecimento. I 

I 




I 
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CAPíTULO 10 

O TREINAMENTO DE ORIENTADORES E TERAPEUTAS 

, 


II: 
I ii 

I I 

Pelo que sabemos da quantidade de angústias e desajus
tamentos pessoais, e da demanda social de assistência nesse ní
vel, podemos julgar que o problema do treinamento profissional 
para orientadores é, de fato, urgente. No entanto, há poucos tra
balhos publicados, e ainda menos pesquisas em andamento so
bre as questões envolvidas no estabelecimento e na execução de 
um programa de educação profissional. Essa escassez de dados 
não se deve a uma falta de reconhecimento da importância do 

I 

campo. A Associação Americana de Psicologia, por exemplo, deu ~ 
I.sua aprovação para um "Programa de Treinamento de Pós III 

I, 	 Graduação Recomendado em Psicologia Clínica", afirmando que I 
"É nossa tese que nenhum psicólogo clínico pode ser considera I 
do adequadamente treinado a menos que tenha tido um treina II' 

mento sólido em psicoterapia" (160, p. 548). Atitudes semelhan I, 

tes prevalecem em outros campos profissionais. Até o momento, I' 
I, 

porém, a experiência nessa área é limitada e as discussões são 
poucas. I 

Como conseqüência dessa situação, este capítulo será escri I
to, sem apologias, em torno de um relato do desenvolvimento da , . 

experiência do próprio autor em assumir a responsabilidade pelo 
treinamento de terapeutas. Talvez um exame franco de alguns mé
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todos específicos utilizados com seus pontos fracos e fortes, leve 
a apresentações semelhantes por parte de outros profissionais. 

Uma experiência inicial em treinamento de orientadores 

Na Universidade Estadual de Ohio, de 1940 a 1944, o autor 
encarregou-se de um curso prático em nível de pós-graduação 
avançado, cujo propósito era dar treinamento em aconselhamento 
e psicoterapia. O curso tinha muitas características comuns. Eram 
admitidos no curso indivíduos com treinamento e experiência em 
psicologia clínica ou aconselhamento de estudantes. Encorajavam
se leituras amplas acerca de vários pontos de vista terapêuticos. 
Uma característica mais inovadora, para a época, era o fato de 
que o curso se configurava em torno de casos conduzidos pelos 
alunos. Assim que um aluno se sentisse pronto para conduzir um 
caso, era-lhe atribuído um cliente entre os indivíduos que procu
ravam a Clínica Psicológica. O aluno orientador fazia anotações 
completas de sua entrevista (ou, ocasionalmente, tinha a oportu
nidade de gravá-las) e o relato aproximadamente textual de pelo 
menos uma entrevista era mimeografado e distribuído aos mem
bros da classe para discussão, enquanto o caso ainda estava em 
andamento. Esse procedimento avivava o interesse pelo curso, 
ao mesmo tempo que auxiliava o orientador em seu trabalho com I, 
o cliente. Os orientadores eram incentivados a pedir que a dis
cussão de seu caso fosse antecipada caso surgissem dificuldades 
ou se eles se sentissem inseguros e necessitando de ajuda. Além 
da discussão em classe, realizavam-se várias reuniões individuais 
com os alunos para conversar a respeito dos clientes com quem 
estavam lidando. 

Em retrospecto, o curso parece tão cheio de falhas que seus 
resultados construtivos chegam a ser surpreendentes. O curso foi 
muito curto, com 20 a 25 horas de aula. Podia ser repetido uma 
vez, completando um tempo máximo de treinamento de cerca de 
45 horas. Geralmente, havia 15 a 30 membros no grupo, com um 
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único instrutor. Os métodos de ensino eram decididamente ina

dequados, segundo os padrões atuais. Em geral, consistiam na 

aprovação e desaprovação de modos específicos de conduzir o 

aconselhamento, tendo como exemplo a entrevista em mãos. Em

II I 


bora o instrutor procurasse evitar que a pressão da desaprova I. 

ção fosse grande demais, tentando equilibrá-la com aprovações, 

o aluno individual freqüentemente sentia-se "no banco dos réus". 

Alguns dos maus resultados do curso, vistos hoje ou vaga
. I 

mente percebidos na ocasião, foram os seguintes. Devido ao mé I 

todo de ensino, havia uma grande possibilidade de que o aluno 
adquirisse sentimentos de culpa em relação a seu trabalho. 
Desenvolvia-se involuntariamente uma noção de ortodoxia, de 
forma que o aluno-orientador sentia que estava "certo" ou "er
rado" no que vinha fazendo, ou que era adequadamente não
diretivo ou inadequadamente diretivo. Uma vez que se dava pouca 
atenção a atitudes básicas, não era incomum que um aluno sen
tisse que seu desejo pessoal sincero era fazer determinada coisa, 

,1]1
embora um vago conceito de ortodoxia em aconselhamento o im
pelisse a fazer outra. Assim, às vezes acontecia de um orientador 

; 'Iesforçar-se para se comportar de uma forma que não lhe era na

tural - um início dos mais prejudiciais para o terapeuta. Obvia

, 


mente, a situação global envolvia uma ênfase excessiva na técni

ca, o que não era bom. 1: 1 


Em certa medida, essa deficiência foi reconhecida, mas os 
controles pareciam necessários na época para evitar prejuízos sé I' 
rios aos clientes. O autor acreditava que se os alunos-orientadores, 
cheios de muitas noções de psicodinâmica, tivessem permissão pa
ra trabalhar com os clientes da maneira como achassem conve
niente, poderiam ocorrer danos reais. Esperava-se que, enfatizan
do as técnicas de uma abordagem relativamente segura, o aluno 
poderia ser iniciado no trabalho de aconselhamento e depois, aos 
poucos, descobriria modos de trabalhar que fossem realmente au
tênticos para ele. Na ocasião, essa foi a única maneira encontra
da de satisfazer a dupla necessidade de segurança para o cliente 
e aprendizado para o orientador. 
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Apesar das muitas deficiências do curso, um número consi
derável de excelentes terapeutas saíram desses grupos. Por quê? 
Em primeiro lugar, muitos desses alunos eram pessoas altamente 
promissoras, bem selecionadas. Em segundo lugar, para aqueles 
que já possuíam um certo grau da orientação filosófica descrita 
no segundo capítulo deste livro, a ênfase na técnica foi mais be
néfica do que restritiva. Propiciou um modo de trabalho que es
tava de acordo com as atitudes deles e ajudou a dar-lhes uma es
trutura coerente para toda sua atividade terapêutica. Uma outra 
razão para o sucesso do treinamento foi que, num estágio muito 
inicial, o aluno recebia a responsabilidade de lidar com uma pes
soa real em dificuldades e, assim, sentia-se impelido a aprender 
tão rápida e profundamente quanto possível a dinâmica de uma 
relação de ajuda. Por fim, o uso de entrevistas gravadas tornou
se uma base estimulante e altamente proveitosa para o aprendi
zado por parte dos terapeutas. Como foi descrito na época (173), 
isso deu aos orientadores a oportunidade de verificar quais mé
todos estavam realmente usando, em contraste com aqueles que 
julgavam estar utilizando. Deu a eles uma oportunidade de per
ceber o processo terapêutico, particularmente em seus aspectos 
mais diminutos e detalhados. Mais importante que tudo, talvez, 
ajudou os orientadores a reconhecerem que entrevistas não eram 
apenas conversas, mas indicadores altamente sensíveis de causa 
e efeito em relações humanas. Um comentário interpretativo ca
sual do orientador podia, demonstravelmente, ter o efeito de blo
quear a comunicação não apenas naquela sessão, mas duas ou 
três entrevistas depois. Assim, os orientadores aprenderam sig
nificativamente com a própria experiência, não por causa dos mé
todos de ensino do curso, mas a despeito deles. 

Algumas tendências significativas no treinamento de terapeutas 

Nos anos que se passaram desde o curso acima descrito, o 
autor esteve atento a certas tendências importantes nos progra-
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mas de treinamento que evoluíram a partir daquele primeiro es

forço. Essas tendências podem ser descritas aqui. Sua implemen

tação detalhada ficará evidente numa seção posterior deste ca

pítulo. I I 


I!1. Houve uma tendência constante de afastamento da técni
ca, que se centralizou na orientação das atitudes do terapeuta. t, 

Tornou-se evidente que a meta mais importante a ser atingida é 
que o aluno esclareça e compreenda sua própria relação básica 
com as pessoas e as circunstâncias filosóficas e atitudes que acom
panham essa relação. Portanto, o primeiro passo no treinamen
to de terapeutas centrados no cliente consiste em abandonar to II 

,I 

da preocupação quanto à orientação com a qual o aluno irá dei

xar o curso. A atitude básica deve ser autêntica. Se suas atitudes 

autênticas o levarem na direção de uma outra orientação, que se

ja assim. O objetivo do treinamento é, cada vez mais, treinar te I 


:, Irapeutas, e não um tipo determinado de terapeutas. Colocando 

de outra maneira, o ponto de vista atual é que nenhum aluno po

! 


de ou deve ser treinado para tornar-se um terapeuta centrado no 
! 

' 


cliente. Se as atitudes que ele descobrir dentro de si, se as hipóte
 Ises que forem eficazes em sua experiência ao lidar com as pes
soas coincidirem, em aspectos importantes, com a orientação cen
trada no cliente, então essa é uma indicação interessante do ca
ráter geral dessas experiências, mas apenas isso. É muito mais im
portante que ele seja honesto com sua própria experiência do que 
adaptar-se a qualquer orientação terapêutica conhecida. A con
fiança básica reside na capacidade do aluno-orientador para de
senvolver a si próprio e tornar-se um terapeuta eficaz. 

2. Uma segunda tendência é colocar a ênfase nas técnicas es
pecificamente como uma implementação de atitudes. Uma vez que 
o aluno tenha esclarecido suas próprias atitudes em relação às pes
soas, então será bastante proveitoso um exame detalhado da ma
neira como ele e os outros atuam na entrevista terapêutica. A ob
servação das atuações dele na terapia lança uma nova luz sobre 
suas atitudes, e novas maneiras de comportamento são percebi
das quando ele reflete mais profundamente sobre essas atitudes. 
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3. Uma outra tendência é dar ao aluno uma experiência de 
terapia dentro de si mesmo. Isto é obtido, em parte, pela manei
ra como os cursos são ministrados e, em parte, pelo modo como 
o aluno recebe auxílio de supervisão em seus casos. A rota mais 
direta, claro, é que o próprio aluno passe por uma terapia, e um 
número cada vez maior de alunos-orientadores tem aproveitado 
essa oportunidade. O objetivo dessa experiência terapêutica é per
cebido de forma um pouco diferente do que em outras orienta
ções. Não se espera que a terapia pessoal1'emova permanente
mente toda a possibilidade de conflitos no terapeuta. Nem se acre
dita que a terapia elimine totalmente a possibilidade de que as 
necessidades pessoais do terapeuta interfiram em seu trabalho. 
Ele pode, mais tarde, precisar e desejar mais ajuda pessoal em 
relação a algum caso com o qual esteja lidando. Mas a terapia 
pessoal pode servir para sensibilizá-lo para o tipo de atitudes e 
sentimentos que o cliente está experimentando, tornando-o em
pático num nível mais profundo e significativo. 

4. A quarta tendência é apenas uma confirmação e extensão 
do pensamento que prevaleceu desde o início. A prática da tera
pia deve ser parte da experiência de treinamento desde o primei
ro momento possível. Muita engenhosidade foi utilizada no pla
nejamento de maneiras de introduzir o aluno na experiência de 
proporcionar uma relação de ajuda para outra pessoa, já no iní
cio de sua educação profissional. 

Quem deve ser selecionado para o treinamento? 

O problema de selecionar candidatos para o treinamento de 
terapeutas é complexo. É duvidoso que alguma orientação tera
pêutica tenha resolvido satisfatoriamente essa questão. Segundo 
nossa própria experiência, parece que, embora se possa fazer uma 
seleção inicial levando em conta certos fatores mínimos, é preci
so uma quantidade considerável de auto-seleção uma vez que o 
treinamento tenha começado. Se um grupo for razoavelmente bem 
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selecionado no início, e se o programa de treinamento for livre 
e pe.rmissivo, alguns membros descobrirão que a terapia não é 
seu forte e acabarão desistindo. Outros percebem que as atitudes 
envolvidas são uma exigência muito pesada para eles. Esse tipo 

I 
de auto-seleção não parece necessariamente"destrutiva. 

I 

i II 
Quanto à base para a seleção mínima, descobrimos em nos II 

• ,I 

sa experiência que tendemos a usar, em grande medida, os mes
mo critérios adotados pela Associação Americana de Psicologia 
para seleção de psicólogos clínicos em geral. Esses critérios, na 
verdade, são bastante vagos, mas representam o estágio atual de 
nosso conhecimento acerca do que constituiria a base para um 
indivíduo tornar-se um terapeuta. Conforme determinado pelo 
comitê da Associação, as características desejáveis numa pessoa 
são as seguintes: 

II 

1. Capacidade intelectual e crítica superiores. 
2. Originalidade, engenhosidade e versatilidade. 
3. Curiosidade "viva e insaciável"; capacidade de auto


aprendizagem. 

4. Interesse pelas pessoas como indivíduos e não como mate


rial para manipulação - interesse pela integridade de outras pessoas. 

5. Insight quanto às características da própria personalidade; 


senso de humor. 

6. Sensibilidade para as complexidades da motivação. 
7. Tolerância; "não-arrogância". 
8. Capacidade para adotar uma atitude "terapêutica"; capa


cidade de estabelecer uma relação calorosa e efetiva com os outros. 

9. Dedicação ao trabalho; hábitos de trabalho metódicos; ca

pacidade de tolerar pressão. 

10. Aceitação de responsábilidade. 
11. Tato e espírito de cooperação. 
12. Integridade, autocontrole e estabilidade. 
13. Senso crítico de valores éticos. 
14. Cultura geral ampla - "um homem instruído". 
15. Profundo interesse em psicologia, especialmente em seus 


aspectos clínicos. (160, p. 541) 


Talvez, em algum ponto, seja possível basear a seleção de 
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terapeutas potenciais em critérios estabelecidos por pesquisas. No 
momento, há um estudo em andamento no qual uma extensa ba
teria de testes de personalidade foi aplicada a um grupo de orien
tadores Pessoais da Administração de Veteranos antes de seu trei
namento intensivo em terapia, com pontuações obtidas posterior
mente quanto à eficácia dos sujeitos da pesquisa como terapeu
tas. Esperava-se poder encontrar certas configurações de perso
nalidade que indicassem indivíduos com alta potencialidade co
mo terapeutas. No momento em que este livro está sendo escri
to, essa expectativa não parece estar encontrando suporte nas evi
dências. Podemos esperar ainda mais pesquisas nesse campo, em
bora o julgamento subjetivo atual seja de que o treinamento per
cebido é pelo menos tão importante quanto a configuração ori
ginal da personalidade para determinar se um indivíduo será ou 
não um bom terapeuta. Talvez o próximo passo nas pesquisas 
seja investigar a organização de atitudes em relação aos outros, 
em vez da estrutura de personalidade, como uma possível ferra
menta de previsão. 

Preparação para o treinamento em terapia 

Que tipo de experiência e conhecimento é necessário ou de
sejável para a pessoa a ser treinada como terapeuta? Essa ques
tão tem suscitado diferenças notáveis de opinião. A resposta mais 
simples parece ser o requerimento de uma formulação conven
cional em psicologia geral. Mas que isto seja um pré-requisito ne
cessário para o treinamento terapêutico não é comprovado pelos 
fatos. Muitos psiquiatras tornaram-se bons terapeutas com qua
se nenhuma experiência no campo da psicologia geral. Em nos
sos próprios cursos, tivemos alunos dos campos da educação, teo
logia, relações industriais, enfermagem, além de alunos com trei
namento interdisciplinar l . Foi impossível perceber alguma dife-

I. Particularmente do Comitê de Desenvolvimento Humano, cujo progra
ma de treinamento é amplamente baseado em cursos projetados para oferecer 
uma compreensão do indivíduo como um organismo biológico, como um mem
bro de grupos culturais e como uma entidade psicológica. 
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rença significativa na proporção em que tais alunos tornaram-se 
terapeutas. Parece que a orientação quanto a relacionamentos pes
soais com a qual eles entram no programa de treinament<;> é mais 
importante do que o curso específico que tenham freqüentado ou 
o conhecimento científico que possuam. Não tivemos oportuni
dade, exceto muito ocasionalmente, de aceitar para treinamento 
indivíduos com formação em literatura, teatro ou artes. As ex
periências que tivemos, porém, nos levariam a acreditar que, 
quando tais indivíduos sentem-se motivados a tornarem-se tera
peutas, podem atingir essa meta tão rapidamente quanto qual
quer pessoa com formação em psicologia. Às vezes, na verdade, 
parece que a formação anterior em psicologia doutrina tanto o 
aluno com o conceito de que o indivíduo é um objeto a ser disse
cado e manipulado, que ele encontra mais dificuldade para tornar
se um terapeuta do que o aluno de uma outra área. 

V ários elementos de nossa experiência podem distorcer nos
sas percepções. O aluno que não é da área da psicologia não fre
qüenta cursos de terapia, a menos que tenha motivação suficien
te para assisti-los como disciplinas "irregulares". O estudante de 
psicologia clínica, porém, pode sentir que precisa ser um terapeuta 
e freqüentar cursos pelos quais não nutre um forte desejo pes
soal. Serão necessários muito tempo, observação e pesquisas pa
ra determinar se alguns dos programas atuais de formação pro
fissional viabilizam um aprendizado mais rápido da terapia. 

Uma diferença foi observada. Para a pessoa que pretende 
fazer pesquisas em terapia, uma formação em psicologia, na qual 
se tenha enfatizado o modelo experimental e a metodologia da 
ciência psicológica, é claramente benéfica. 

UMA FORMAÇÃO PREPARATÓRIA DESEJÁVEL 

Os parágrafos anteriores podem sugerir, talvez, que nenhu
ma preparação é significativa para a pessoa que deseja tornar-se 
um terapeuta competente. Não foi isso que se pretendeu trans
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mitir. Acredita-se que existem áreas de aprendizado e experiên
cia definitivamente úteis para o futuro terapeuta. Infelizmente, 
os cursos convencionais, baseados em grande medida no conteú
do factual, raramente proporcionam esses aprendizados. 

Qual seria a preparação desejável para a pessoa que preten
de receber treinamento como terapeuta? As sugestões a seguir não 
são definitivas. A ordem tem pouca importância. 

·1. Parece desejável que o aluno tenha um amplo conheci
mento prático do ser humano em seu ambiente cultural. Isto po
de ser obtido, em alguma medida, por leituras ou cursos nas áreas 
da sociologia ou antropologia cultural. Tal conhecimento preci
sa ser suplementado por experiências de convívio ou trabalho com 
indivíduos que sejam produtos de influências culturais bem dife
rentes das que moldaram o aluno. Tal experiência e conhecimen
tos com freqüência parecem necessários para possibilitar uma pro
funda compreensão da outra pessoa. 

Z. Se o aluno quiser tornar-se terapeuta, sua preparação se
rá melhor quanto mais ele tiver sido capaz de ter experiências em
páticas com outros indivíduos. Existem, sem dúvida, diversas vias 
para atingir esse fim: através da literatura, que pode proporcio
nar uma entrada para o mundo interior das outras pessoas; atra
vés da vivência de papéis em produções teatrais (embora haja tão 
poucos terapeutas com esse tipo de experiência que fica difícil jul
gar); através de cursos de psicologia com abordagem dinamica
mente fenomenológica; ou simplesmente através do processo de 
vida, quando uma pessoa sensível deseja compreender o ponto 
de vista e as atitudes de outra. É um modo de percepção que po
de ser aprendido em cursos, como demonstram alguns dos mem
bros de nossa equipe ao lecionar em cursos introdutórios de pós
graduação. 

3. Em nossa opinião, uma outra fase valiosa da preparação 
do aluno é a oportunidade de refletir e formular a própria filoso
fia básica. A pessoa que pretende conduzir terapia precisa de se
gurança interior, e isto pode vir, em parte, da reflexão sobre al
gumas das questões básicas referentes à vida humana e da for-
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mulação de respostas provisórias, mas pessoalmente significati
vas. A segurança interior certamente não é obtida em cursos so
bre filosofia, mas pode vir através de cursos na área da filosofia, 
educação ou religião, nos quais se tenham focalizado as questões 
profundas da existência e permitido ao aluno a oportunidade de 
esclarecer seu próprio modo de pensar. 

4. A experiência de terapia pessoal, como já mencionamos, 
é valiosa para o aluno. O fato de preceder o treinamento formal 
em terapia ou ser concomitante a ele não parece fazer muita di
ferença. Na opinião do autor, o momento adequado para ela de
pende das necessidades do aluno. Não parece coerente com o pon
to de vista centrado no cliente exigir do aluno a experiência em 
terapia individual. Em vez disso, deve-se proporcionar a chance 
de terapia pessoal, para que seja utilizada quando o aluno sentir 
necessidade. Quando avançar em sua própria experiência de pro
porcionar terapia para outras pessoas, é bem possível que o alu
no deseje mais ajuda também para si. 

5. Certamente é desejável que o aluno tenha um profundo 
conhecimento da dinâmica da personalidade e tenha refletido pro
fundamente sobre os problemas dessa área. Se seu conhecimento 
for apenas de rótulos e abstrações que possam ser aplicados ao 
comportamento individual, isto terá pouco valor. Uma vez mais, 
o importante é o aspecto empático e vivencial. Esse conhecimen
to talvez seja melhor adquirido no trabalho clínico, desde que de
sempenhado com o desejo de compreender e aprender com cada 
cliente. Através desse trabalho, internaliza-se um atendimento ca
da vez mais significativo da dinâmica da personalidade. Também 
se pode obter esse conhecimento através de cursos ou livros. Em
bora muitos destes últimos transmitam apenas abstrações inte
lectualizadas e estéreis com relação ao comportamento humano, 
alguns são mais ou menos bem-sucedidos na tarefa de servir co
mo um meio para que as motivações e os comportamentos de uma 
pessoa sejam empaticamente reexperimentados por outra. Num 
nível simples e popular, esse objetivo é conseguido pelo livro de 
Travis e Baruch, Personal Problems 01 Everyday Living (219). 
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Num nível bem diferente, parece ser alcançado também por Reik 
em Listening with the Third Ear (161). O efeito final de publica
ções como essas não é dar ao aluno um conhecimento teórico de 
repressão, comportamentos neuróticos, conflito, regressão e coisas 
parecidas, mas transmitir-lhe uma percepção mais sensível des
ses comportamentos em si próprio e nos outros. Este é o tipo de 
compreensão da dinâmica da personalidade que se mostra útil na 
preparação para o treinamento em terapia. 

6. Se o aluno pretende contribuir para o avanço do campo 
da terapia, além de praticar a psicoterapia, então será valioso um 
conhecimento de planejamento de pesquisas, de metodologia cien
tífica e de teoria psicológica. Quando tentamos visualizar a si
tuação objetivamente, não parece possível dizer que tal treina
mento facilite a tarefa de tornar-se um terapeuta, ou que trans
forme o indivíduo num terapeuta mais eficaz. Parece, contudo, 
que essa formação é útil no teste de hipóteses implícitas na tera
pia, na formulação criativa e produtiva de novas direções e hipó
teses na área e na construção de teorias da terapia. Talvez o efei
to mais significativo do aprendizado nesses campos seja a segu
rança básica que proporciona ao terapeuta para renunciar a dou
trinas que ele antes julgava verdadeiras. Temos conhecimento de 
que certos indivíduos e grupos profissionais ainda não abando
naram dogmas terapêuticos desgastados, provavelmente pela falta 
de segurança quanto ao que deverá assumir seu lugar. Se um dog
ma recebido do professor é questionado ou se surgem evidências 
de que ele possa não ser verdadeiro, o que o terapeuta deve fa
zer? É nesse ponto que uma experiência sólida com métodos cien
tíficos pode ser valiosa. Para a pessoa que tenha experimentado 
uma abordagem científica para os problemas, a perda de parte 
do que era visto como verdade não representa uma catástrofe, 
uma vh que ela possui as ferramentas para descobrir verdades 
novas e mais significativas. À medida que essa atitude for se in
ternalizando por completo nos terapeutas, avanços importantes 
serão realizados. 

7. Nesta lista, há duas omissões significativas que talvez me
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reçam comentários especiais. A primeira é a falta de qualquer ên
fase no conhecimento biológico do indivíduo. Uma vez que o ser 
humano funciona como um organismo biológico total, pareceria 
inteiramente lógico que a pessoa com bons conhecimentos do fun
cionamento fisiológico do organismo tivesse uma base melhor pa
ra tornar-se um terapeuta. Seria confortável e satisfatório afir
mar que isto é verdade. No entanto, quando o autor pensa nos 
terapeutas que conhece, parece não haver nenhuma correlação 
entre o sucesso como terapeuta e o embasamento de conhecimen
tos biológicos. Alguns dos melhores terapeutas foram bem equi
pados com conhecimentos biológicos, mas outros igualmente 
proeminentes tiveram uma ausência notável de formação nessa 
área. Similarmente, o mesmo se poderia dizer acerca dos tera
peutas menos bem-sucedidos. Além do mais, parece que a maio
ria dos terapeutas bem-sucedidos, de Freud em diante, mesmo 
quando equipados com conhecimentos biológicos e fisiológicos, 
fazem um uso infinitesimal disso em sua prática de psicoterapia. 
Muitos seguem a diretriz definida de que qualquer problema or
gânico, ou a possibilidade de problema orgânico, deve ser inves
tigado e tratado por alguém que não o terapeuta. Assim, a expe
riência atual parece indicar que o conhecimento biológico não tem 
um valor especial para a formação do futuro terapeuta. Como 
literatura inglesa, história, genética, química orgânica ou artes, 
tem valor no sentido de proporcionar ao terapeuta um alarga
mento de sua visão e uma compreensão e um conhecimento mais 
amplos da vida e das incríveis complexidades do processo vital. 

A segunda omissão é a da teoria da personalidade, tanto 
quanto esta pode ser separada da dinâmica da personalidade. É 
convicção do autor que a teoria, para ser proveitosa, deve seguir-se 
à experiência, e não precedê-la. Ensinar ao aluno, prematuramen
te, uma teoria da personalidade, ou mesmo uma variedade de tais 
teorias, resulta muito freqüentemente numa abordagem dogmá
tica e estreita da experiência. Isto é valido tanto para teorias de
senvolvidas em qualquer outra orientação. O capítulo sobre teo
ria da personalidade neste livro foi incluído com muitas ressal
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vaso Para a pessoa com experiência terapêutica, essa teoria pode 
ser construtiva, uma vez que oferece uma formulação que ela pode 
confrontar com sua própria experiência e revisar ou descartar de 
acordo com seus resultados. O aluno inexperiente, porém, pode 
interpretá-la muito prontamente como verdade, ou como dogma 
- um ,recipiente rígido no qual a experiência deve ser enfiada, 
mesmo que não se encaixe bem. Foi por razões desse tipo que 
não se enfatizou a teoria da personalidade como um elemento na 
preparação do aluno para o treinamento em terapia. 

Deve ter ficado bastante evidente, pelos vários pontos lista
dos aqui, que se estivermos dispostos a deixar de lado todas as 
noções convencionais de educação pré-terapia e os interesses as
sociados a elas, e quisermos começar com uma nova reflexão so
bre os elementos da preparação que' a experiência demonstrou te
rem uma relação definida com a eficácia na terapia, devemos sem 
dúvida sugerir um currículo preparatório de experiência bem di
ferente daquele que é usualmente requerido. 

Quanto tempo deve durar o treinamento? 

O tempo necessário para se treinar um terapeuta, tem sido 

tema de muitas discussões, geralmente infrutíferas. Nossa expe

riência indicaria que essa questão, da forma como é proposta, 

nunca poderá ser respondida satisfatoriamente. O aprendizado 

das atitudes e habilidades efetivas em terapia é um trabalho con

tínuo. Um curso intensivo de dois dias pode auxiliar um grupo 

de psicólogos, orientadores industriais ou encarregados a serem 

perceptivelmente mais eficazes e terapêuticos em seu trabalho. Por 
outro lado, cinco anos de treinamento e experiência intensivas tal
vez sejam muito pouco para trazer um terapeuta ao ápice de sua 
eficácia. Se um programa de treinamento deve ter dois dias ou 
mais de cinco anos de duração é algo que depende de nossas me
tas e do que é socialmente e educacionalmente praticável. Se a 
orientação terapêutica for permissiva e não-invasiva, se a abor-
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dagem do ensino não for autoritária e encorajar o aluno a seguir 
em seu próprio ritmo, não precisamos temer que "um aprendi
zado curto seja perigoso". Há vários graus de treinamento tera
pêutico que podem ser eficazmente usados. 

Uma outra questão levantada com freqüência, especialmen i 
te nos últimos anos, diz respeito ao momento do treinamento em 

·ilI 

terapia - se deve ser oferecido em nível de pré-doutorado ou pós

doutorado. Nossa experiência parece indicar muito claramente ~ 

que excelentes terapeutas podem ser treinados no nível de douto ! 

rado, sem nenhum prejuízo significativo da abrangência de seu 

treinamento. As razões alegadas para adiar o treinamento para 11\' 


o nível de pós-doutorado costumam ser as seguintes: (a) deve ha
ver uma formação completa em diagnóstico psicológico antes do !treinamento em terapia; (b) a psicoterapia é uma habilidade tão 
complexa e delicada que não se deve tentar aprendê-la antes de 
ter atingido total maturidade profissional; (c) tem sido uma prá
tica comum em medicina adiar tal treinamento para o nível de 
pós-doutorado. 

Pela experiência que tivemos em terapia centrada no clien
te, parece possível responder a cada argumento com considera
ções opostas. Com relação a (a), já discutimos que não há neces
sidade de um diagnóstico anterior à terapia (ver Capítulo 5), e 
parece não haver qualquer base adequada para se acreditar que 
o treinamento em diagnóstico deve preceder o treinamento em 
terapia. Quanto a (b), é provável que a psicoterapia competente 
não seja uma função mais difícil ou delicada do que o psicodiag
nóstico competente. Cada uma dessas áreas tem suas exigências, 
e as atitudes e os conhecimentos requeridos são muito diferen
tes. Portanto, não há razão para supor que existam como uma 
hierarquia. É possível que os psicólogos, sentindo-se seguros com 
relação a seu trabalho em diagnóstico e um pouco inseguros no 
campo mais novo da terapia, tendam a adiar essa etapa. Quanto 
à terceira razão, (c), a maioria dos psiquiatras considera extre
mamente lamentável que o estudante de medicina receba tão pou
co treinamento para compreender e lidar com problemas emo
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cionais antes de seu grau de doutorado. Parece desnecessário que 
a psicologia e grupos profissionais afins copiem os erros da edu
cação médica. 

O ponto de vista global expresso nessas questões pode ser 
sumarizado em poucas frases. O treinamento em psicoterapia exis
te em vários graus. Se a orientação for no sentido de uma terapia 
permissiva e não-coercitiva, então algum treinamento é melhor 
do que nenhum, mais treinamento é melhor do que algum. Quanto 
ao momento em que o treinamento deve ser oferecido, alguns de 
seus princípios básicos, no que se refere a relações humanas em 
geral, devem ser ensinados no nível do segundo grau ou da facul

dade. Para a pessoa que esteja adquirindo habilidades terapêuti

cas como parte de seu treinamento profissional, parece haver to

das as razões para que esse treinamento seja incluído em sua for

mação universitária antes do grau de doutorado. 

Num esforço para tornar esse quadro mais específico, fazemos 

um breve relato de três programas de treinamento em psicotera

pia, dois dos quais tiveram um curto período de duração e um 

terceiro programa mais longo e abrangente. Por sorte, temos uma 

análise de pesquisa de um dos programas curtos. 


Treinamento breve em psicoterapia 

UM PROGRAMA PARA MÉDICOS 

Existem relatos publicados de duas iniciativas em que o mo
desto objetivo era facilitar o aprendizado máximo de habilidades 
terapêuticas num curto período de tempo. A primeira é uma aven
tura médica, bem descrita por Smith (226, pp. 1-26). Trata-se de 
uma tentativa, feita por um grupo de psiquiatras famosos, de pro
porcionar treinamento em terapia para médicos que, em sua maior 
parte, eram clínicos gerais. Embora a orientação tenha sido eclé
tica e não centrada no cliente, é mencionada aqui por ser muito 
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semelhante a vários cursos conduzidos a partir de ponto de vista 
centrado no cliente. 

O curso, com duração de duas semanas, foi ministrado a um 
grupo de vinte e cinco médicos, na Universidade de Minnesota, 
em abril de 1946. O objetivo e a orientação geral dos professores 
era dar ao médico uma compreensão mais profunda dos proble
mas psicológicos de seus pacientes, encorajá-los a escutar mais 
e apresentar uma atitude mais empática, e dar treinamento em 
procedimentos que pudessem ser usados terapeuticamente pelo 
médico em sua clínica geral. Os principais elementos do curso que 
parecem ter favorecido essas metas são os seguintes: 

1. Aulas expositivas dadas por vários psiquiatras sobre dife
rentes fases da terapia e os problemas relacionados. Os tópicos 
eram selecionados e planejados pelos líderes. 

2. Uma introdução imediata na condução terapêutica de ca
sos. No primeiro dia, os médicos assistiam a uma aula expositiva 
de manhã e, à tarde, alguns deles já realizavam entrevistas com 
pacientes encaminhados por suspeita de desajustamento psicoló
gico. A meta era que um dos psiquiatras estivesse presente em 
pelo menos parte dessa entrevista. 

Essa política de contato com casos era programada de tal 
modo, que a maioria dos médicos conseguia ter várias entrevis
tas com os pacientes durante as duas semanas do curso. Os con
tatos, então, eram encerrados, ou o paciente era transferido pa
ra algum outro membro da equipe do hospital. 

3. A discussão dos casos, supervisionada pelos professores, 
foi outro elemento importante do curso. Foram feitos todos os 
esforços para que o grupo analisasse os casos que estavam sendo 
conduzidos. O médico apresentava seu caso, que era então dis
cutido pelo grupo e por alguns dos psiquiatras encarregados. 

4. Os membros do grupo viviam e faziam as refeições jun
tos, no alojamento, e a informalidade do grupo e a auto-instrução 
que prosseguia nas contínuas discussões informais foram consi
deradas por todos como uma parte muito significativa do cur
rículo. 

..1 
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Este curso breve foi considerado definitivamente bem-suce! I 
dido, tanto pelos que o planejaram e conduziram quanto pelos 
que dele participaram. Isto parece indicar que até mesmo um pro
grama de treinamento de duas semanas pode ser eficaz para atin
gir metas realistas. 

UM PROGRAMA BREVE PARA ORIENTADORES PESSOAIS 

Em 1946, o Centro de Aconselhamento da Universidade de 
Chicago foi convidado pela Administração de Veteranos para mi
nistrar um curso breve de treinamento para Orientadores Pessoais. 
(O "Terapeuta Pessoal" era uma função que a Administração 
de Veteranos estava criando para lidar com veteranos individuais 
e seus problemas de ajustamento pós-guerra.) Depois de analisar 
os muitos fatores que requeriam urgência, decidiu-se por um pro
grama de seis semanas, já que os candidatos eram todos psicólo
gos maduros e orientadores com considerável treinamento e ex
periência. E. H. Porter, Douglas Blocksma e Thomas Gordon fo
ram os membros da equipe do Centro que se responsabilizaram 
por esse projeto, em cooperação com o autor, embora todos os 
membros da equipe tenham se envolvido com o programa de uma 
forma ou de outra. Blocksma e Porter (34) publicaram uma des
crição do curso, do qual relataremos apenas as características prin
cipais. Embora não tenha havido comunicação entre os profis
sionais responsáveis pelo curso e aqueles que conduziram a expe
riência psiquiátrica descrita acima, a similaridade entre alguns pro
cedimentos é notável. 

Cerca de cem Orientadores Pessoais, divididos em grupos, 
receberam treinamento por um período de seis semanas. Havia 
de dez a vinte e cinco membros em cada grupo. Os trinta e sete 
membros dos Grupos II e III, que foram estudados mais cuida
dosamente e que eram representativos do total, tinham uma ida
de média de trinta e três anos, haviam completado uma média 
de 2,3 anos de treinamento em nível de pós-graduação e possuíam 
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3,4 anos de experiência clínica e/ou de aconselhamento. Consti
tuíam, portanto, um grupo maduro e experiente. 

Decidiu-se no início que, na medida do possível, a atmosfe
ra do curso seria a da terapia centrada no cliente, e que se tenta
ria facilitar o aprendizado automotivado. Blocksma coloca isso 
nos seguintes termos: 

A equipe do Centro acreditava que o aprendizado do ponto 
de vista centrado no cliente ocorreria melhor sob condições seme
lhantes às do aconselhamento centrado no cliente. O aluno deveria 
experimentar, em todos os aspectos do programa de treinamento, 
a qualidade da atmosfera social-emocional que ele, supostamente, 
deveria criar no aconselhamento de seus clientes. Esta incluía a igual
dade de oportunidades de participação em todas as atividades e a 
liberdade para discutir e discordar em situações de ensino. Uma at
mosfera centrada no cliente exige do professor uma sensibilidade 
quanto aos valores, sentimentos e idéias dos alunos; exige também 
uma atividade não-defensiva por parte do professor, para que os 
alunos possam lidar com sentimentos mais profundos despertados 
pelos novos aprendizados. Imaginou-se que, quando o ponto de vista 
emocionalizado de um aluno é compreendido e aceito pelo profes
sor, é possível para o aluno aprender o ponto de vista do professor 
e estabelecer independentemente seu próprio ponto de vista modi
ficado. 

A equipe de treinamento acreditava que, em tal atmosfera cen
trada no aluno, uma pessoa poderia ser capaz de enxergar a si pró
pria e a suas próprias atitudes, valores e métodos de lidar com os 
outros. Essa atmosfera seria implementada por meio de vários ca
nais. Em essência, esses canais envolveriam uma combinação de ex
periências autodirecionadas e com envolvimento do ego socialmente 
impostas, que associariam elementos de aprendizados anteriores com 
os novos aprendizados. (33, pp. 66-67) 

Os principais elementos do curso parecem ter sido os se
guintes: 

1. O período de apresentações. Ocupava a primeira hora e 
meia da manhã. Foram utilizados vários membros da equipe e 
algumas pessoas de fora. As primeiras apresentações para cada 
grupo eram decididas com anteceJência pelos responsáveis pelo 
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programa, mas as apresentações subseqüentes eram determina
das, em grande medida, pelos desejos ou interesses especiais do 
grupo. Essas apresentações cobrirâm uma ampla gama de tópi
cos, desde "o curso da terapia na terapia centrada no cliente" 
e "terapia de grupo" até "o uso industrial do aconselhamento 
não diretivo" e "a teoria da personalidade implícita numa abor
dagem não-diretiva". 

2. Períodos de discussão em grupos e subgrupos. Após a apre
sentação, quase sempre havia tempo para alguma discussão, mas 
o principal período de discussões era à tarde, no que veio a ser 
conhecido como "subgrupo". Cada grupo era subdividido, para 
que não houvesse mais de oito alunos com cada líder de discus
são. Esse grupo permaneceu constante durante as seis semanas. 
Os tópicos para discussão originavam-se do intercâmbio dentro 
do grupo. As reuniões eram uma mescla de discussão e terapia 
de grupo, e descobriu-se que, em geral, o grupo passava por uma 
seqüência bastante comparável com a que se observa no proces
so de aconselhamento. Inicialmente, houve muitas reações e sen
timentos negativos com relação ao curso e às idéias que estavam 
sendo apresentadas. À medida que estes foram sendo aceitos, evi
denciaram-se mais sentimentos positivos. Ao longo desse perío
do, ocorreram aprendizados profundos que, freqüentemente, afe
tavam o membro do grupo com toda a força de um insight tera
pêutico; por exemplo, um membro mencionou que "uma razão 
de eu não conseguir confiar mais em meus clientes no passado 
era o fato de que eu não confiava totalmente em mim mesmo". 
À medida que as discussões de grupo prosseguiam, muitos mem
bros chegavam a uma fase de tomada de decisões e planejamen
to, refletindo sobre maneiras de utilizar o aprendizado em seu 
trabalho na comunidade. 

3. Oportunidade de experiência direta. Chegara-se a um con
senso de que os ganhos mais significativos iriam acumular-se ape
nas se os alunos tivessem oportunidade de colocar em prática suas 
atitudes e habilidades. Foi muito difícil, porém, oferecer clientes 
em quantidade suficiente; além disso, os responsáveis pelo pro-
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grama sentiam uma certa preocupação quanto a ser ou não con
veniente que o aluno começasse a trabalhar com um cliente, pois 
o tempo máximo disponível era de duas a três semanas. Apesar 
desses obstáculos, vários membros de cada grupo conduziram ca
sos de aconselhamento, e outros realizaram entrevistas informais 
com pessoas, nas quais tinham oportunidade de experimentar al
gumas das idéias que estavam adquirindo. Os grupos acharam 
que a experiência direta de conduzir pelo menos um aconselha
mento rudimentar foi uma das partes mais valiosas do treina
mento, e expressaram o desejo de que isso tivesse ocorrido mais 

vezes. 
Como foi possível gravar alguns dos casos conduzidos pelos 

alunos, o grupo todo identificou-se com a situação ao escutar as 
entrevistas, aprendendo muito com os pontos fortes e fracos, os 
erros e acertos de seus colegas. 

4. O período de análise de casos. Um período por dia era 
dedicado à análise de casos. Entrevistas de vários casos eram apre
sentadas em forma gravada para audição e discussão, ou em for
ma mimeografada para uma análise detalhada das técnicas do 
orientador e do processo do cliente. Alguns eram casos conduzi
dos por membros da equipe; outros, conforme mencionamos aci
ma, casos que os próprios alunos estavam conduzindo; outros ain
da casos conduzidos por terapeutas de outras orientações. Ape
sar da dificuldade da tarefa de escutar gravações, uma vez que 
estas raramente são bem audíveis, essa parte do curso referente 
à análise de casos foi classificada em quarto lugar entre onze ati
vidades de que o grupo participou (33, pp. 74-75) e constituiu uma 
experiência de aprendizado muito significativa. 

5. A oportunidade de terapia pessoal. No primeiro grupo que 
veio para treinamento, a disponibilidade de aconselhamento pes
soal para aqueles que o desejassem foi explicada logo no início 
do curso. Apenas uns poucos aproveitaram a oportunidade, mas 
foram enfáticos na opinião de que o aconselhamento pessoal havia 
sido uma de suas experiências mais significativas, recomendan
do que se reforçasse mais essa oportunidade nos grupos poste
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riores. A recomendação deles foi passada para os grupos seguin
tes, com o resultado de que, em algumas classes, 80% dos mem
bros buscaram ajuda pessoal. Nos grupos sucessivos, esta foi con
siderada uma das partes do treinamento que proporcionou bene
fícios notavelmente significativos. 

6. O impacto da associação informal íntima e concentrada. 
Uma fase do programa de treinamento mostrou-se muito mais 
importante do que fora previsto pela equipe. Os homens estive
ram reunidos por um mínimo de oito horas por dia, como grupo 
completo, em subgrupos e em grupos de dois, três ou quatro pa
ra café, almoço ou jantar. Como a maioria deles estava hospe
dada em hotéis próximos, a discussão e a interação estendiam-se 
muitas vezes até de madrugada, em sessões acaloradas nas quais 
os alunos reviam e reconsideravam, sob todos os ângulos, as ques
tões do curso e o efeito dessas idéias sobre suas próprias filoso
fias e processos de integração. Dessa forma, que não havia sido 
adequadamente prevista, o curso de treinamento teve um impac
to total profundo. Quando chegou a hora de partir, uma pro
porção considerável de membros em cada grupo sentiu que a ex
periência global do programa de treinamento havia sido um dos 
pontos altos de aprendizado em suas vidas. Considerando-se que 
se tratava de um grupo de pessoas de mais de trinta anos, e não 
de um grupo adolescente, esse entusiasmo parece ser significati
vo. Fica bastante claro que, para que um programa desse tipo 
resulte no máximo de impacto, alunos e docentes poderiam, na 
medida do possível, tentar viver juntos, além de trabalhar jun
tos, uma vez que a associação informal parece ter uma influên
cia importante na assimilação de novos conceitos e modos de com
portamento. 

AS REAÇOES DE UM ALUNO 

Antes de prosseguirmos para uma análise de pesquisa dos 
resultados desse curso de treinamento, talvez seja possível trans
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mitir algo do efeito exercido sobre as vidas e atitudes dos partici I 
pantes através de alguns trechos breves de entrevistas. Em vários 
casos, alunos que haviam solicitado terapia pessoal permitiram 
que as entrevistas fossem gravadas. Pequenas citações de um des
ses casos serão ilustrativas. No trecho seguinte, o aluno acaba de 
descrever uma terapia anterior por que passara, na qual sentiu 
que a relação havia sido muito dependente. Ele prossegue: 

CJJ3: Abdiquei de meu self para aceitar valores e um modo 

de vida, e muitas outras coisas, que não eram fundamentais para 

mim, e estou convencido de que o livro de Karen Horney expressa 

bem isso. O que importa é a definição e o desenvolvimento do self. 

(O: Hum-hum. Você acha que ... ) Bem, esta abordagem ajuda. Ahn, 

também quero acrescentar que, quando você tem ... existe um ... qua

se poderia dizer que há um conceito de fé aqui. Isso, por si só, pro

duz um quadro mental diferente. (O: hum-hum.) Ahn, o ... a gente 

vê que não só nesta sessão, mas em, ahn, toda a abordagem que 

estamos enfocando em nossos períodos de trabalho, e em todas as 

outras atividades que estamos realizando aqui, existe essa fé de que 

a pessoa poderia conseguir sozinha. (O: Hum-hum.) Ahn, bem, is

so é diferente ... isso resulta num quadro mental diferente. (O: 

Humm.) Tão diferente que eu acho difícil de acreditar. 


0113: Você vê uma mudança no enfoque, ou uma mudança 

na fé básica quanto ao que pode ocorrer do selfpara fora, ou para 

dentro, mas que depende do próprio self, de como ele se move, ou 

muda, ou pensa. Isto revitaliza toda a experiência. 


C1l4: Para mim mesmo, em outras palavras, a abordagem usa

da com os outros, se eu a seguir, resulta numa certa reorganização 

em mim mesmo. Até a filosofia da aceitação entra um pouco em 

conflito com a filosofia interpretativa e hipercrítica, em que você 

senta, como eu sempre imagino, com seu pequeno arpão, pronto 

para fisgar a verdade (rl). (O: Hum-hum.) de uma maneira inter

pretativa e, ahn, a gente está tão condicionado que, quando as pes

soas fazem certas afirmações, a gente já está interpretanto. É, ahn, 

meio que, ahn ... já vi tanto isso nos outros e em mim mesmo. Re

sulta num tipo diferente de relação social. 


Numa sessão posterior, ele também demonstra o íntimo en
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trelaçamento de sua experiência passada, o desafio dos aprendi

zados atuais e os padrões persistentes que precisam ser alterados 
para que ele possa operar da nova maneira. 

C351: Acho que um de meus problemas tem sido este seifmui
to crítico - muito crítico em relação aos outros e em relação a mim 
mesmo, usando os mesmos padrões de perfeição. Muita compul
são moral em mim, que eu aplicava a mim mesmo e aos outros com 
um certo desprezo pela fraqueza. É a estátua de Napoleão outra 
vez. Um desprezo pela fraqueza em outras pessoas. 

0352: Você sente que exige os mesmos altos padrões, mas ques
tiona se é ou não um padrão alto demais, ou uma exigência grande 
demais. 

C352: Eu exigia. Acho que essa é uma das coisas que consegui 
trabalhar, portanto, por favor, use o verbo no passado! (Ri com 
prazer.) 

0353: Então você sente, pelo que entendo, que isso é passado? 
C353: Não. Foi o, ahn ... foi o reflexo que chegou com muita 

força em mim. A ênfase exagerada no negativo, e o passo seguinte 
era ligar o excesso de crítica e o negativo. Como uma pessoa pode 
alcançar a liberdade se está sempre enfatizando o negativo? Ora, 
liberdade significa a liberdade de cometer erros. E fo.i isso que fez 
a ligação, bem, o conceito de aceitação e sua filosofia básica com
binadas com isso também. Como eu mencionei na classe esta ma
nhã, para o dr. Rogers. "A aceitação é uma postura histriônica?" 

0354: O quê? 
C354: "É uma postura histriônica?" A gente finge que aceita, 

e será que o cliente não vai acabar percebendo? Então, para acei
tar de fato, acho que todos nós aqui no curso temos que passar 
por uma enorme reorganização do seif, em maior ou menor grau. 
Claro, o dr. Rogers acha que quase todo mundo pode prestar acon
selhamento com um grau maior ou menor de eficácia. Eu não sei. 
Mas é assim que eu vejo, no que diz respeito a mim, que vou en
contrar um certo crescimento, que ao aceitar o comportamento dos 
outros também estou aprendendo, ou facilitando, o processo de acei

- tar a mim mesmo. E isso, claro, deve reduzir a pressão em minha 
situação conjugal. Terei que aceitar mais certas fraquezas de mi
nha mulher. Ainda não sei se foi um bom casamento ou não, mas 
o meu papel, pelo menos, não foi muito livre ou maduro. E eu posso, 
pelo menos, melhorar o meu papel, mesmo não tendo muita certe-
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za se a melhora do meu papel vai resultar numa solução positiva. 

Não sei. Mas sei que não posso ficar aqui sentado falando sobre 

isso. A primeira coisa que vou fazer é tentar me comportar de um 

modo mais maduro e mais independente. Talvez minha mulher tam ,

bém fique mais independente. 


Um pouco do modo como as idéias e a atitude do curso in j, 
fluíram no processo de resolver seus próprios problemas é indi ! 
cado no trecho seguinte, tirado da sétima entrevista. 

C381: Não tenho a sensação de que vai ser tudo muito fácil. 
Tenho a sensação de que esta é a melhor maneira de obter minha 
própria salvação e meu próprio ajustamento. O resto cabe a mim. 
(Pausa.) 

0382: O esforço que talzez seja necessário terá que ser seu. 
(Pausa.) 

C382: Os problemas aqui, nesta situação escolar, são relativa
mente simples. A própria abordagem usada aqui não coloca pres
são sobre nós-. Como já disse uma vez, é um tipo de situação nutri
cional. O dr. Rogers e o resto de vocês estão cuidando de nosso 
crescimento. (Ri.) (O: Hum-hum.) Bem, imagino que, em certa me
dida, as coisas prosperam numa estufa, onde o ambiente é ideal 
para o crescimento. 

0383: Você sente novos brotos germinando aqui e ali. 
C383: Sim, mas ainda é uma situação nutricional. Há muita 

aceitação aqui. É uma situação relativamente fácil de lidar. Vai ser 
um pouco diferente quando voltarmos para nossos trabalhos, on
de damos de cara com os problemas da vida. Esta abordagem não 
elimina esses problemas. Ajuda as pessoas a lidarem com eles. Bem, 
espero lidar melhor com os meus. Eu me envolvo com as pessoas 
e, inconscientemente, entro em competição com elas. Se não sou 
completamente aceito, sinto uma certa decepção. Todas essas coi
sas passaram pela minha cabeça. Têm a ver com a dependência, 
a necessidade de ser aceito. Karen Horney fala muito bem disso. 
Eu tive muito disso, sempre imaginando o porquê dessa minha busca 
pelas mulheres - quanto disso estaria relacionando com o mesmo 
problema. Eu estava tentando refletir sobre isso ontem à noite. Se
rá que não estou exagerando o valor dessas criaturas maravilho
sas? (Ri.) 

0384: Se elas, por elas mesmas, têm o valor que você lhes dá, 
ou se estão satisfazendo uma necessidade ... 
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C384: ..• que está em mim. Uma epécie de necessidade de ser 
aceito. Meu próprio valor acaba sendo refletido na aceitação delas. 

0385: Hum. Você encontra um tipo muito satisfatório de ... 
não sei bem que palavra usar. .. reforço, ou uma espécie de reafir
mação para você. 

C385: Desconfio que sim, da forma como analiso isso, porque 
eu devo ... tem havido uma pulsão nisso. Meu pai me disse que, mes
mo depois do casamento, eu teria dificuldade com esse problema. 
Acho que ele estava certo. E estou tentando analisar essa pulsão. 
Gostaria de ser um desses homens que não ficam tão interessados 
pelas mulheres que passam pela rua. Queria que meu casamento 
me trouxesse satisfação suficiente para que eu não tivesse a neces
sidade de outras mulheres. Então, estou tentando analisar isso. O 
que há em mim que me conduz com tanta força para esses seios 
maternos? 

0386: Hum. Você acha que deve haver algo muito significati
vo operando quando você procura mais e mais relacionamentos com 
mulheres? Ou o tipo maternal de relacionamento? 

C386: Não, nada de maternal. Essa é a interpretação analíti
ca, que deve haver algo maternal nisso, que é a imagem de minha 
mãe. Só falei isso porque às vezes eu assumo uma atitude meio cô
mica em relação a mim mesmo e a esses problemas. Mas essa é uma 
das coisas que estou tentando resolver, e espero que, quando eu ... 
me tornar mais independente, que nós sabemos que eu sou, que a 
necessidade de dependência diminua a necessidade de aceitação, que 
é uma das coisas em que eu tenho trabalhado com empenho nos 
últimos anos. Esse ato de quase prostituir-se para ser aceito. O me
do de ser rejeitado que - acho que Karen Horney chegou num pon
to - tem a ver com uma boa dose de ansiedade, que se a pessoa 
for seu próprio self a outra pessoa não irá aceitá-Ia. 

0387: De forma que, talvez, você tenha posto tanta coisa em 
jogo para ser aceito pelos outros que já não pode ser seu próprio 
self. É isso? 

C387: Sem dúvida. 

Talvez esses trechos ilustrem um pouco a unidade do apren
dizado que ocorreu no curso - uma unidade que, possivelmen
te, é característica de todo aprendizado significativo. Esse aluno 
está aprendendo que, se deseja ser um determinado tipo de orien-
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tador, precisa modificar seu relacionamento com a mulher, com 
outras pessoas e, mais profundamente ainda, consigo mesmo. 

UMA AVALIAÇÃO OBJETIVA DOS RESULTADOS DO APRENDIZADO 

Devemos a Blocksma (33) um estudo de alguns dos resulta
dos desse programa de treinamento. Acredita-se que tenha sido 
a primeira tentativa de medir objetivamente o aprendizado de téc
nicas e atitudes terapêuticas. 

Trinta e sete orientadores pessoais no segundo e terceiro gru
pos de treinamento foram os sujeitos desse estudo. O objetivo 
da investigação era (1) medir a extensão em que os procedimen
tos centrados no cliente foram aprendidos, e (2) medir a exten
são em que esse aprendizado relacionou-se com o sucesso poste
rior no trabalho. 

Na tentativa de medir o grau de aprendizado, dois procedi
mentos foram utilizados como testes antes e depois do treinamen
to. O primeiro foi um teste de papel e lápis projetado por Porter 
e Axline (148, pp. 10-25) para medir a extensão em que uma pes
soa tende para cinco objetivos diferentes em suas respostas no 
aconselhamento. As cinco tendências são: moralização, na qual 
o orientador tende a algum tipo de julgamento avaliatório sobre 
o cliente; diagnóstico, em que o orientador procura obter infor
mações com base nas quais possa formular sua própria compreen
são da pessoa; interpretação, na qual tende a explicar o cliente 
para si próprio; suporte, em que ele proporciona algum tipo de 
apoio emocional; e reflexo, na qual ele tenta compreender o cliente 
a partir do ponto de vista dele e comunicar esse entendimento. 

O segundo método de medição foi projetado por Blocksma. 
Editando o material obtido de uma entrevista gravada com um 
de seus próprios clientes, Blocksma produziu uma breve entre
vista padrão. Numa entrevista de atribuição de papéis com cada 
um dos alunos, assumiu então o papel desse cliente, "Robert Doa
kes", e procurou agir de acordo com ele. A tarefa teve muitos 
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elementos de realidade para esses orientadores pessoais, uma vez 
que o problema apresentado pelo "cliente" era vocacional, com 
muitos concomitantes emocionais e indicações de desajustamen
to pessoal. O material do cliente era sempre o mesmo, com algu
mas adaptações mínimas seguidas às intervenções do orientador, 
necessárias às vezes para dar uma continuidade natural à entre
vista. A entrevista foi realizada com cada um dos trinta e sete 
alunos, individualmente, sendo gravada em todos os casos. Pedia
se ao aluno que não comentasse a experiência com os colegas. 
No fim das seis semanas de treinamento, a mesma entrevista foi 
repetida com cada aluno. Como parâmetro adicional de medi
ção, cada aluno conduziu uma entrevista com um outro membro 
da equipe desempenhando o papel de um outro cliente, "John 
Jones". A segunda entrevista revelou muito dos mesmos proble
mas e atitudes básicas, mas num ambiente contextuaI inteiramente 
diferente. Os resultados dessas duas entrevistas pós-treinamento 
foram tão semelhantes, que serão apresentados aqui em conjunto. 

As respostas do orientador nessas entrevistas foram analisa
das de duas maneiras. A primeira foi uma análise de técnica, pa
ra determinar os tipos de procedimentos de aconselhamento uti
lizados. A segunda foi uma análise do locus de avaliação, na qual 
se atribuiu um valor para cada resposta, numa escala de cinco 
pontos, para indicar se o orientador estava (1) pensando e comu
nicando-se inteiramente com as atitudes expressas do cliente, (2) 
pensando sobre e com o cliente, (3) pensando sobre o cliente, equi
librando o locus de avaliação dentro e fora do cliente, (4) pen
sando e comunicando-se sobre e pelo cliente, (5) pensando pelo 
cliente. 

As duas medidas demonstraram ter confiabilidade adequa
da, com outros juízes apresentando completa concordância com 
o investigador em 83 por cento dos itens da análise de técnica e 
66 por cento dos itens da análise do loeus de avaliação. 

Resultados específicos. Quais foram os resultados das seis 
semanas de treinamento medidos por esses procedimentos? Sabia
se que, devido a leituras anteriores, o grupo possuía um conheci-
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mento teórico razoavelmente elevado do aconselhamento não
diretivo, ao iniciar o curso. Assim, no teste de tendências de pa
pel e lápis, usaram reflexo em 49 por cento das ocasiões no início 
do curso, respostas diagnósticas em 19 por cento das vezes, in
terpretação em 18 por cento, e suporte e moralização com menos 
freqüência. No final do período de seis semanas, usaram 85 por 
cento de reflexo e 12 por cento de interpretação: a intenção de 
diagnóstico apareceu em apenas 3 por cento de suas respostas, 
e moralização e suporte em nenhuma. 

A comparação entre esse conhecimento teórico num teste de 
papel e lápis e o funcionamento efetivo dos alunos numa situa
ção de entrevista é do maior interesse. Embora tivesse usado 49 
por cento de reflexo no teste de papel e lápis, usaram apenas 11 
por cento de reflexo na entrevista, e apenas uma fração dessas 
respostas eram respostas reais à atitude emocionalizada. O res
tante foi esclarecimento da idéia intelectual ou repetição do con
teúdo. A análise sumarizada do desempenho pré-treinamento 
apresentou 84 por cento de respostas diretivas, 11 por cento de 
não-diretivas e 5 por cento de respostas inócuas, que não se en
caixavam em nenhum dos dois grupos. A medição do loeus de 
avaliação apresentou 16 por cento das respostas nas duas primei
ras categorias, indicando um esforço para pensar com o cliente 
e colocar nele o locus da avaliação, enquanto que 60 por cento 
das respostas envolveram pensar sobre e pelo cliente. 

No final do período de treinamento, o quadro mudou bas
tante. O reflexo é usado como técnica durante quase 60 por cen
to do tempo. A análise sumarizada apresenta 30 por cento de res
postas diretivas, 59 por cento de não diretivas e 11 por cento de 
inócuas. Mais importante que tudo, talvez, é o fato de que, no 
fim do treinamento, esse teste da entrevista mostrou que, em 60 
por cento das respostas, o orientador estava pensando com o clien
te e colocando nele o locus da avaliação. As Tabelas III e IV mos
tram algumas dessas mudanças. 

As evidências apresentadas parecem justificar a afirmação 
de que nessas seis semanas de curso: 
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1) Os procedimentos do aconselhamento centrado no clien
te foram aprendidos em um grau notável; 

2) Esse aprendizado foi evidente num teste de papel e lápis, 
em que se testou o conhecimento teórico; 

3) O aprendizado ficou ainda mais evidente na medição das 
técnicas funcionais, numa situação real de entrevista; 

4) O aprendizado foi igualmente ou mais notável na medi
ção do locus de avaliação, numa situação real de entrevista. A 
pontuação serviu como uma medida indireta da atitude empáti
ca do orientador e do grau em que ele manteve a orientação de 
confiar na capacidade do cliente. 

TABELA III - Freqüências percentuais de técnicas antes e depois do treinamento * 
Teste de papel e lápis Teste de entrevista 


Técnicas Pré-trei- Pré-trei-
 Técnicas Pré-trei- Pré-trei
namento namento namento namento

Reflexo 49,7 85,3 Reflexo 10,7 59,0Interpretação 18,6 11,8 	 Interpretação 21,8 15,1Suporte 8,4 0,0 Suporte 14,7 4,6Moralização 5,1 0,0 Obrigação moral 20,5 3,3Diagnóstico 18,2 2,0 	 Busca de informações 15,8 1,6
Prestação de infor
mações 2,6 3,9
Opinião pessoal 8,9 1,4
Inócua (aceitação simples 
ou silêncio) 5,0 !l,1

Total 1000 100 O 1000 l()(lll 

*Adaptado de Blocksma (33, pp. 119, 163) 

TABELA IV - Freqüências percentuais do [oeus de avaliação e depois do treinamento * 
TESTE DA ENTREVISTA 


Escala de pontos 
 Pré-treinamento Pós-treinamento 
+2 Pensa com o cliente 4,0 35,5+1 Pensa sobre e com 12,0 25,0

OPensa sobre o cliente, equilibra 
o [oeus de avaliação 24,0 22,5-I Pensa sobre e pelo 25,0 11,5-2 Pensa pelo cliente 35,0 5,5 

Total 100,0 1000 
* Adaptado de Blocksma (33, p. 118) 
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Relação com o sucesso no trabalho. As medidas objetivas, 
portanto, parecem deixar bem evidente que, durante o curso, ocor
reu um aprendizado significativo da orientação centrada no cliente 
- e que este foi muito mais do que um aprendizado intelectuali
zado ou superficial. Mas continua sem resposta uma questão im
portante: esse aprendizado tornará esses homens mais eficazes ou 
adequados como orientadores no trabalho? Blocksma tenta es
clarecer também essa questão, embora seus critérios de valida
ção sejam, como tão freqüentemente acontece, bastante toscos 
e insatisfatórios. 

Ele usa como critérios três itens que se mostraram úteis, a 
saber: 

1) A avaliação conjunta por parte dos instrutores, no mo
mento em que o aluno deixa o curso, quanto a seu provável de
sempenho como orientador. 

2) A avaliação do supervisor (que não era um terapeuta cen
trado no cliente), um ano após o término do programa, quanto I!,I 
à eficácia do orientador no trabalho. (O pesquisador auxiliou um ~!II
pouco a realização dessa avaliação, coletando algumas das infor
mações em que o resultado se baseou.) Iii

3) O número de contatos por caso encerrado durante o pri
meiro ano de trabalho do orientador. Trata-se de uma indicação I'Iiii 
tosca da proficiência, uma vez que, segundo nossa experiência, II, 

com um mau orientador, muitos clientes deixam a terapia insa
tisfeitos após uma ou duas entrevistas, e poucos continuam por 
um número de entrevistas suficiente para resolver problemas sé
rios. Esta é, sem dúvida, uma medida inadequada de eficácia, já 
que muitos outros fatores também poderiam influenciar esse 
número. 

Descobriu-se que o teste de papel e lápis não predizia, de for
ma significativa, o processo posterior como orientador - con
forme se verificou tanto no teste pré-treinamento quanto no pós
treinamento, ou na discrepância entre ambos. Descobriu-se tam
bém que a análise da técnica da entrevista pré-treinamento não 
predizia significativamente o sucesso futuro. As outras medidas 

li 
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do teste da entrevista, porém, associaram-se com o sucesso pos
terior. O uso de técnicas centradas no cliente nas entrevistas pós
treinamento apresentou uma relação significativa com o suces
so. Mais marcante ainda foi a tendência de associação do loeus 
de avaliação centrado no cliente com os critérios de sucesso. O me
lhor de todos os instrumentos de previsão foi a segunda entrevista 
equiparada (a entrevista com "John Jones"), realizada na conclu
são do treinamento. Tratava-se, obviamente, de uma situação mais 
parecida com a que o orientador iria encontrar no trabalho _ 
um cliente desconhecido, com uma variedade de problemas e con
flitos pessoais. Se o aluno, nessa situação, exibisse uma atitude 
centrada no cliente conforme medida pela escala do loeus de avalia
ção, e utilizasse procedimentos centrados no cliente conforme me
didos pela análise da técnica, então havia grande probabilidade de 
que ele fosse bem avaliado por seu supervisor no final do primeiro 
ano de trabalho - e essa avaliação apresentava menos de uma 
chance em cem de ser devida a fatores casuais. Era bem provável, 
também, que seus casos de aconselhamento durassem mais do que 
umas poucas entrevistas. A Tabela V mostra algumas das rela
ções observadas, testadas pelo método do Qui Quadrado. 

TABELA V - Relações entre pontuações de testes ecritérios, conforme indicado por Qui Quadrado' 
(Apenas relações significativas ao nível de 0,10 ou menos são apresentadas.) 

CRITÉRIOS 

MEDIDAS 
Avaliação do 
instrutor no 
fim do curso 

Avaliação do 
supervisor 
depois de 

Número de 
cantatas 
por caso 

Teste do papel e lápis 
um ano encerrado 

Antes: Pontuação total 
Depois: Pontuação total 

Teste da entrevista 

... 

... 
... 
... 

0,5 
... 

Antes: Análise da técnica 
Antes: Loeus de avaliação 
Depois: Análise da técnica 

... 
0,05 

... 
0,05 

... 

... 
Entrevista com "Doakes" 
Entrevista equiparada com "Jones" 

Depois: Loeus de avaliação 

0,05 
0,01 

0,10 
0,001 

0,05 
0,10 

Entrevista com "Doakes" 
Entrevista equiparada com "Jones" 

*Adaptado de Blocksma (33, p. 125) 

0,02 
0,01 

0,01 
0,001 

0,10 
0,05 

II! 

! 

II 
O TRATAMENTO DE ORIENTADORES 

521 

O exame dessa tabela e de aspectos adicionais dos dados de 
Blocksma acentua a posição do grau de assimilação da aborda
gem centrada no cliente na previsão do sucesso no trabalho. Uma 
vez que, no início, o grupo era bastante heterogêneo quanto a 
suas capacidades de aconselhamento, pareceria totalmente lógi
co supor que a eficácia final no trabalho pudesse ser prevista pe
los testes pré-treinamento, que discriminariam entre os melhores 
e piores orientadores. Seria de esperar que qualquer efeito do 
aprendizado no curso resultasse numa ligeira modificação dessas 
previsões básicas. Mas esse não é o caso. Os testes pré-treinamento 
não predizem o sucesso em nenhum grau muito significativo. Mas 
a extensão em que o aluno assimilou uma abordagem centrada 
no cliente, tenha isso envolvido uma quantidade grande ou pe
quena de aprendizado para ele, parece ser a base mais adequada 
para se prever a eficácia com a qual ele irá aconselhar clientes 
em seu próprio consultório, sob sua própria responsabilidade, um 
ano depois. 

Em geral, portanto, o estudo de Blocksma mostra que ocor
reu o aprendizado de uma abordagem centrada no cliente duran
te o curso de seis semanas, e que os alunos que demonstraram 
a assimilação mais profunda de atitudes e procedimentos apre
sentavam a maior probabilidade de serem considerados eficazes 
no seu trabalho, um ano depois. Além disso, há uma sugestão 
de que é esse grau de assimilação, e não a qualidade inicial do 
aconselhamento da pessoa, que melhor prediz seu sucesso. Um 
estudo da eficácia global do trabalho dos Orientadores Pessoais 
já foi apresentado no Capítulo 4, páginas 185-186. 

CRíTICAS AO PROGRAMA 

Essas descobertas de pesquisa, sem dúvida alguma bastante 
1,111 

positivas, podem dar a idéia de que o curso não teve falhas rele
vantes, o que não é verdadeiro. Como curso, recebeu e mereceu II 
várias críticas. Muitas dessas críticas partiram de indivíduos que I, 

" 



.... illl 

TERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 
O TRATAMENTO DE ORIENTADORES522 
523 

não tiveram qualquer cantata com o curso e cujas fontes de in
formação eram vagas, portanto é duvidoso que haja proveito em 
considerá-las. As críticas feitas pelos próprios membros do cur
so talvez sejam mais úteis. Com base num questionamento reali
zado ao final do treinamento e numa ampla troca de correspon
dência desde então, Blocksma procurou coletar e examinar os pon
tos fracos mais sérios do curso, que podem ser resumidos em al
gumas categorias principais. 

1. Houve um esforço excessivo para transmitir um ponto de 
vista centrado no cliente, em detrimento de um processo que aju
dasse o aluno a tornar-se um terapeuta em seus próprios termos. 
Em parte, porque a equipe não havia previsto suficientemente as 
implicações de um ponto de vista centrado no cliente para o ensi
no e, em parte, porque a urgência de um tempo limite de seis se
manas prejudicou uma avaliação sensata; os membros do grupo 
foram expostos imediatamente a um ponto de vista centrado no 
cliente e incentivados a considerá-lo como um ponto de vista pos
sível para si mesmos. Como Blocksma comenta: 

Um método mais eficaz poderia ter consistido em empregar 
mais tempo e esforço, no início do treinamento, para que cada alu
no descobrisse seu jeito "natural" de aconselhar os clientes. Se, 
antes do treinamento, muitos testes padrões, reais ou simulados, 
do tipo empregado nessa pesquisa, pudessem ter sido gravados e 
transcritos, e depois analisados por cada aluno a respeito de si mes
mo, então ele teria formado um quadro de seus próprios métodos, 
atitudes e filosofia empírica de aconselhamento. Depois de ver a 
si próprio, e comparar-se aos outros e aos orientadores centrados 
no cliente, ele está em melhores condições de decidir como e por 
que deseja alterar seus métodos de aconselhamento. Na experiên
cia do autor, um início mais lento, com ênfase na auto-análise, faz 
com que a apresentação do ponto de vista centrado no cliente seja 
mais objetiva e fácil de aprender. (33, p. 146) 

Tal abordagem teria capacitado o grupo a chegar dedutiva
mente, através de discussão e prática, às atitudes e procedimen

tos que a experiência demonstrou serem mais eficazes em seus tra
balhos. Essas atitudes e procedimentos teriam sido centrados no 
cliente apenas na medida em que tal orientação se mostrasse mais 
efetiva do que as outras abordagens. 

Essa maneira de lidar com o grupo teria eliminado o sentido 
de "obrigação moral" que tendeu a insinuar-se nos ensinamen
tos. Teria eliminado também os ligeiros sentimentos de culpa e 
rebeldia a que os orientadores pessoais estiveram sujeitos ao de
senvolverem os procedimentos que se mostravam individualmente 
mais eficazes. A reação final ao curso, conforme expressa por 
muitos orientadores ao longo do ano subseqüente, quase pode
ria ser refraseada como se segue: "Foi um bom programa. 
Ajudou-me muito a iniciar meu trabalho. Encontrei muitos pro
blemas inesperados. Estou aprendendo gradualmente a ser mui
to mais efetivo em meu trabalho, em grande medida graças às 
seis semanas em Chicago. Não sou tão centrado no cliente em 
meu trabalho quanto deveria ser". Se o programa tivesse sido me
lhor projetado, esta última frase teria sido desnecessária e sem 
sentido. 

2. Uma segunda crítica, intimamente relacionada com a an
terior, refere-se ao fato de o curso não ter sido suficientemente 
centrado no aluno·. Embora se tenha feito um esforço real para 
obter uma atmosfera parecida com a da relação de aconselhamen
to, não foi o bastante. Houve, ainda assim, pouca disposição de 
confiar, livre e ativamente, nos membros do grupo. Se tivessem 
tido a oportunidade de planejar, operar e avaliar o curso; se o 
currículo tivesse sido mais inteiramente da escolha deles; se a in
teligência e a inventividade da equipe tivessem sido devotadas mais 
completamente, a proporcionar oportunidades e recursos que ca
pacitassem os alunos a aprender o que desejassem aprender 
então o programa teria sido, quase certamente, ainda mais pro
fundamente eficaz. Na verdade, a centralização no aluno teria 
eliminado todas as outras críticas feitas ao curso. 

3. A experiência de treinamento teria sido melhor se houves
se mais contato com os clientes e se tais contatos tivessem come
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çado mais cedo no programa. Na ocasião, não se conseguiu en
contrar uma maneira de fazer isso, mas se tivéssemos utilizado 
a terapia múltipla, com os alunos trabalhando em terapia múlti
pla uns com os outros - como será descrito mais adiante (ver 
páginas 536-538) -, este objetivo poderia ter sido alcançado. 

4. Também se deveria ter pensado num curso de acompa
nhamento, com pelo menos uma semana de duração, depois de 
o orientador ter adquirido alguns meses de experiências. A falta 
de acompanhamento foi reconhecida como uma falha séria no 
programa mas, com os orientadores espalhados de Seattle a Por
to Rico, seria impossível obter o apoio financeiro necessário. Um 
programa de acompanhamento teria ajudado bastante a melho
rar e aprofundar o aprendizado que ocorreu durante o curso. Uma 
supervisão mais adequada do trabalho por orientadores experien
tes também teria ajudado a alcançar essa meta. 

Talvez esta seção possa ser melhor concluída com uma carta 
de um dos orientadores, um ano após o encerramento do pro
grama. A carta dá uma idéia do significado positivo que o curso 
teve para o grupo, embora também mencione alguns dos pontos 
fracos que foram incluídos nos itens 1, 3 e 4 acima. 

Caro D_ 
O que eu não daria para poder me reunir novamente com nos

so grupo de trabalho por umas dez horas! Agora que já acumulei 
alguma experiência, estou carregado de perguntas. Estou gostando 
mais do meu trabalho do que julgava ser possível. Cada sessão de 
aconselhamento é uma experiência nova, satisfatória e entusiasman
te. Claro que obtemos um pouco mais de satisfação com os casos 
bem-sucedidos. Cerca de seis de meus casos estão indo bem. Seis 
a oito contatos terapêuticos com cada um e eu já estou adorando 
o jeito como eles trabalham suas situações. Não há dois iguais. Um 
deles, um engenheiro, me surpreende. Às vezes, ele parece um ma
nual de psiquiatria. 

D_, acredite ou não, estou obtendo uma imagem mais nítida 
da dinâmica do que qualquer abordagem interpretativa poderia me 
proporcionar. A ND [não-diretiva] nos ensina a arte de ficar em 
silêncio e observar. Lembre-se, eu era o cara que tendia a desempe
nhar o papel ativo. 
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Algumas das perguntas que eu gostaria de ver respondidas são: 
Em sua experiência, você descobriu que clientes diferentes têm que 
ser tratados de maneiras diferentes? Um cliente começa a explorar 
coisas profundas imediatamente, outro tem dificuldades para co
meçar. Você tem fé em que este último consiga começar se o orien
tador utilizar a ND adequadamente? Porque, entre o cliente não 
ter um problema e o orientador não ter refletido e aceitado de for
ma adequada, a ND sempre tem uma explicação pronta para cada 
caso malsucedido. Percebo o perigo da incoerência do orientador 
mas, ao mesmo tempo, imagino se não há necessidade de novas ex
periências. Para ser mais específico, tenho uma fé integral na ND 
desde que o cliente aceite a situação de aconselhamento - desde 
que ele comece a explorar suas próprias atitudes e dificuldades -, 
mas não estou completamente convencido de que todos os clientes 
com problemas irão se abrir na situação de aconselhamento. Em 
outras palavras, tenho um palpite de que há mais coisas envolvidas 
em alguns de nossos casos malsucedidos do que o papel do orienta
dor. Se for assim, não seria útil experimentar variações modifica
das do que outras escolas de pensamento aprenderam sobre o com
portamento humano? Talvez eu esteja meramente expressando mi
nhas próprias limitações como terapeuta ND. 

Uma noite dessas, relendo algumas anotações de meus primei
ros casos de aconselhamento, surpreendi-me com a diferença na qua
lidade e freqüência dos reflexos. Muitos de meus reflexos, no iní
cio, continham material de conteúdo e, como nós dois esperáva
mos, eu estava refletindo com muita freqüência. I' 

Tive um sucesso considerável com algumas de minhas expe
riências, mas não tenho evidências suficientes para tirar alguma con I 
clusão. 

, 

O que eu não daria para escutar parte do material de casos gra
vados que existe no Centro! Quando eu estava lá, não sabia o que 
procurar. Agora que tenho alguma experiência em ND, o material 
não está disponível. 

Meu trabalho atual é muito satisfatório, apesar de não haver 
privacidade e gravadores, porque, pela primeira vez em minha vi
da, estou fazendo o que sempre quis. Não sei se cheguei a lhe con
tar sobre minha decepção como psicólogo quando soube que ou 
poderia aplicar testes, desenvolvê-los, ou tornar-me um estatístico. 
Foi uma experiência nova para mim, como psicólogo, quando en
trei no Centro e descobri que você e o resto da equipe compar
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tilhavam meu interesse em terapia. Acho que nem preciso lhe dizer 
como foram estimulantes meus contatos com você e com o resto 
da equipe. (33, pp. 151-152) 

Um programa atual de treinamento em psicoterapia 

Considerando a escassez de descrições detalhadas de progra
mas de treinamentos em terapia, talvez valha a pena apresentar 
a seqüência de experiências que, no momento, constituem o trei
namento terapêutico na Universidade de Chicag02 . Vários co
mentários de advertência devem ser feitos logo de saída. O pro
grama está continuamente variando, desenvolvendo-se, mudan
do, de forma que, na ocasião em que este livro for publicado, 
esta descrição provavelmente já não será acurada. Ao descrever 
o programa, faremos um esforço para mencionar os elementos 
que consideramos melhores - e, claro, essa seleção e ênfase po
dem passar uma imagem elevada da situação. Provavelmente, ne
nhum dos alunos experimentou todas as melhores características 
que serão mencionadas. Não alcançamos rotineiramente esse "me
lhor" ao pôr em prática a seqüência. 

ADMISSÃO NO PROGRAMA 

O programa de experiências que vamos descrever é conduzi
do, principalmente, pelo Departamento de Psicologia, embora o 
primeiro curso também faça parte do currículo da Educação. Na 
prática, são admitidos não só alunos de psicologia, desenvolvi
mento humano e educação, mas também alunos de outros depar
tamentos, desde que possuam as qualificações. 

2. Os membros do corpo docente do Departamento de Psicologia envolvi
dos atualmente nesse programa são, além do autor: John M. Butler, Thomas Gor
don, Donald L. Grummon, E. H. Porter Jr., Nathaniel Raskin, Julius Seeman, 
Arthur J. Shedlin. Outros membros da equipe do Centro de Aconselhamento tam
bém prestam assistência aos alunos. Virginia Axline participou anteriormente desse 
programa e teve muito a ver com seu desenvolvimento. 
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Normalmente, não é permitido ao aluno cursar a seqüência 
antes que esteja no segundo ano de pós-graduação. As razões para 
isso baseiam-se, em certa medida, na conveniência e também na 
política do curso. A seleção é mais fácil depois que o aluno já 
passou por um ano de pós-graduação, e é provável que então ele 
tenha um background mais amplo. Além disso, essa política sim
plesmente evita a questão difícil e controversa de se dar ou não 
aos alunos um treinamento em terapia como parte do currículo 
de mestrado. Sem tomar nenhum partido nessa questão, parece 
aos docentes envolvidos no programa que é mais importante, no 
momento, educar terapeutas no nível de doutorado. 

Normalmente, o número de alunos que se inscrevem para a 
seqüência é maior do que o que pode ser admitido. Os candida
tos preenchem uma ficha bastante extensa, que ajuda a fazer a 
seleção. São considerados importantes fatores como os seguintes: 

Comprovação de um background educacional amplo, in
chiindo não só psicologia, mas também sociologia, antropologia 
cultural, filosofia e assuntos afins. 

Comprovação de um preparo amplo no campo da dinâmica 
da personalidade, no qual se tenha enfatizado o contato com ma
terial clínico de casos. A ênfase numa compreensão fenomenoló
gica ou empática dessa dinâmica é desejável. 

Comprovação de que o aluno tenha desenvolvido algum ti
po de filosofia de vida, ou pelo menos tenha consciência de algu
mas questões profundas da existência humana. (Tal comprova
ção não é fácil de obter, e nosso método atual não é muito 
adequado.) 

Comprovação de que o aluno tenha treinamento em alguma 
outra função especializada fora da terapia. A razão para este item 
é a conveniência. Preferimos ter alunos com treinamento em psi
cometria, orientação vocacional, magistério, trabalho religioso, 
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ou alguma outra função além do aconselhamento, pois isto au
menta a possibilidade de colocação. Para o terapeuta não-médico 
hoje em dia, a maioria das posições exige uma espécie de dupla 
função - aplicação de testes e aconselhamento, ensino e tera
pia, e coisas afins. Além disso, este requisito ajuda a reduzir o 
número de candidatos que desejam ingressar na seqüência, prin
cipalmente por considerá-la como uma maneira de obter ajuda 
para seus próprios problemas. 

o PRIMEIRO CURSO 

O primeiro curso foi chamado "Princípios do Aconselha
mento de Ajustamento". Passamos a encarar esse curso, cada vez 
mais, como uma oportunidade para que o aluno formule as ques
tões e atitudes básicas sobre as quais irá construir seu próprio tra
balho terapêutico. Não se trata de uma tentativa de doutrinar o 
aluno quanto a alguma orientação terapêutica em particular 
e certamente não visa uma mera compreensão intelectual dos fa
tos e princípios da terapia. Pretende ser uma experiência que le
ve o aluno a uma integração mais profunda em relação à terapia. 

Com este propósito, o curso é ministrado no estilo centrado 
no aluno, que foi descrito no capítulo anterior. O aluno tem a 
experiência de responsabilizar-se por si mesmo e de ser compreen
dido e aceito, qualquer que seja sua reação ao novo tipo de cur
so. Gradualmente, a equipe de instrutores aprendeu (pois qual
quer ensino digno é, em grande medida, um aprendizado para 
o professor) que é seguro confiar no grupo e que os membros são 
capazes de assumir a responsabilidade. 

Um dos problemas básicos do instrutor é tornar os recursos 
acessíveis - não só no sentido físico, mas também psicológico. 
Como um dos recursos, achamos indispensável uma estante com 
material de leitura - livros sobre todos os pontos de vista em 
terapia, periódicos, bibliografias sobre terapia e tópicos relacio
nados, reedições, estudos recentes (principalmente os que ainda 

não foram publicados), dissertações significativas escritas por 
membros de turmas anteriores ou da própria classe, casos e en
trevistas transcritos textualmente, da nossa e de outras orienta
ções. O fato de ter esse material à mão permite ao aluno satisfa
zer, facilmente, até mesmo o interesse mais fugaz num determi
nado tópico. Os estudos não publicados e rascunhos prelimina
res de manuscritos para publicação contribuem para dar ao alu
no a sensação de conhecer e ser parte de um movimento que se 
estende para o futuro. 

Um outro recurso é a oportunidade de escutar gravações. Um 
pouco disso pode ser feito em classe, mas deve haver amplas opor
tunidades fora do horário de aula. Escutar atentamente as ma
neiras como diferentes terapeutas lidam com os problema na en
trevista, reconhecer como as atitudes básicas do terapeuta revelam
se claramente em suas palavras - estes são meios significativos 
de aprendizagem. 

Um outro r~curso ainda é a oportunidade de mapter amplos 
contatos com membros da equipe que estejam conduzindo tera
pia. A chance de passar por terapia pessoal é uma d~ssas oportu
nidades, acessível não só como uma experiência didática, mas tam
bém como auxílio. Procura-se informar aos alunos que os mem
bros da equipe estão à disposição deles para consultas relativas 
a problemas práticos, teóricos ou de pesquisa que possam estar 
enfrentando. 

A observação é um recurso tremendamente importante. Às 
vezes, é possível conseguir a permissão de um cliente para que 
uma ou mais entrevistas sejam observadas por um grupo. Isto 
raramente ocorre, mas proporciona uma experiência muito va
liosa para os alunos. Em geral, um membro do grupo mostra-se 
disposto a discutir com um orientador alguns de seus próprios 
problemas de ajustamento, enquanto o grupo observa. Embora 
tal discussão ilustre apenas o início de uma relação terapêutica, 
é, com freqüência, uma experiência altamente significativa e real. 
A observação de cantatas de ludoterapia normalmente pode ser 
arranjada, e os problemas éticos envolvidos são um pouco me
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nos complexos. Como temos uma sala de obs.ervação com visão 
unidirecional ao lado da sala de ludoterapia, o problema físico 
é muito simples de ser resolvido. A observação da dinâmica da 
terapia em sua forma mais não-verbal é, quase invariavelmente, 
uma experiência rica e significativa. 

Além da função de proporcionar recursos, o instrutor pro
cura adequar-se flexivelmente aos desejos do grupo na apresen
tação dos assuntos. Num trimestre recente, o grupo quis que os 
tópicos abaixo fossem expostos. Vários membros do corpo do
cente e da equipe participaram dessas apresentações. 

o Processo da Terapia Centrada no Cliente 
Uma Demonstração de uma Entrevista Terapêutica 
O Problema da Transferência 
A Relação Emocional na Terapia 
O Significado da Estrutura Interna de Referência 
A Relação do Diagnóstico com a Terapia 
O Desenvolvimento e a Formulação Atual das Hipóteses da Tera
pia Centrada no Cliente 
Os Critérios de Progresso e Sucesso na Terapia 
Terapia Múltipla 
Debate sobre as Críticas à Terapia Centrada no Cliente 
A Teoria da Personalidade Implícita na Terapia Centrada no Cliente 

Normalmente, nesse primeiro curso, o cerne da experiência 
de aprendizado reside nas discussões que ocupam de metade a 
dois terços das aulas formais - e que, com freqüência, prosse
guem em grupos informais fora da sala de aula. Uma vez que a 
discussão é tão importante, o corpo docente divide as classes muito 
grandes em grupos com não mais de quinze pessoas3• É nessas 
discussões que o aluno realmente depara-se com sua própria ati
tude em relação aos outros. Com freqüência, o mais insignificante 
assunto prático pode dar origem a profundas questões filosófi

3. Deve-se mencionar, porém, que discussões bem-sucedidas foram real i
/adas com classes de cem alunos, sem subdivisões. A principal dificuldade com 
classes tão grandes é o problema de proporcionar os outros recursos menciona
dos acima. 
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cas e pessoais. Um exame do que o aluno, como orientador, res
ponderia à primeira declaração de um cliente em relação a seu 
problema pode lançar o grupo na mais profunda reflexão sobre 
o propósito do orientador no aconselhamento, quanta confiança 
pode ser depositada no indivíduo, e se as forças do universo são 
basicamente construtivas, destrutivas ou neutras. 

Não haveria sentido em relacionar todas as questões consi
deradas no curso, uma vez que elas surgem como resultado de 
um processo fluido e são diferentes para cada grupo. Uma ques
tão, porém, aparece com tanta freqüência que merece ser men
cionada: Até que ponto, basicamente, é possível confiar no indi
víduo e nas forças dentro dele? Indivíduos e grupos chegam a res
postas muito diferentes. Alguns acham que se pode confiar na 
capacidade do indivíduo quanto a problemas pessoais simples, 
mas não quando se trata de problemas graves; ou no âmbito dos 
problemas pessoais, mas não em política; ou que talvez seja pos
sível confiar em tal capacidade na terapia individual mas, como 
disse uma pessoa, "confiar no indivíduo ou no grupo em situa
ções educacionais, ou em problemas entre patrões e empregados, 
ou em desentendimentos raciais, é perigoso". De qualquer for
ma, essa questão é encarada e examinada, e o aluno tende a for
mular algumas hipóteses de trabalho para si mesmo. 

Portanto, nesse curso, em sua forma ideal, o aluno adquire 
algum tipo de experiência direta de terapia, um amplo contato 
com vários pontos de vista na área e uma formulação preliminar 
da maneira como deseja trabalhar com as pessoas. Esta última 
meta é alcançada livremente e na base de tentativas, porque é acei
ta. O aluno não tem que formar seus próprios pontos de vista 
contra alguma influência oposta (como às vezes aconteceria em 
nossos cursos mais antigos). 

CURSOS PRÁTICOS 

Depois do primeiro curso, há dois cursos conhecidos como 
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Prática I e Prática II em terapia centrada no cliente, cujo objeti
vo é proporcionar ao aluno a oportunidade de usar, de formas 
cada vez mais responsáveis, as atitudes e habilidades que está ad
quirindo. Além disso, uma das metas é colocar à disposição do 
aluno a supervisão por indivíduos experientes, a qualquer mo
mento que ele desejar. Esses cursos também oferecem ao aluno 
a chance de examinar seu próprio aconselhamento e o dos seus 
colegas de forma detalhada, graças às vantagens oferecidas pela 
gravação das entrevistas. 

Objetivo geral. De forma um pouco mais específica, o obje
tivo da primeira prática é dar ao aluno uma variedade de expe
riências, tão amplas quanto possível, no estabelecimento e na ma
nutenção de uma relação terapêutica com os clientes, sem que haja 
a necessidade de assumir a responsabilidade profissional total pela 
terapia. O objetivo geral da segunda prática, que pode ser repeti
da por mais um trimestre de experiência, é dar ao aluno a opor
tunidade de assumir responsabilidade total pela condução da te
rapia com alguns clientes, contando sempre com a disponibilida
de de uma assistência adequada de supervisão. 

Como o processo de supervisão foi considerado de crucial 
importância nesses cursos, o número de alunos admitidos tem si
do constantemente diminuído. Em certa época, eram aceitos de 
vinte e cinco a trinta alunos em cada grupo. Esse número foi re
duzido para vinte, para quinze, para dez e, no momento, o cor
po docente tem pensado em transformar o curso numa espécie 
de treinamento de aprendizes, no qual cada membro da equipe 
poderia trabalhar intensivamente com três a cinco alunos, durante 
um período de seis meses. 

Nesses cursos práticos, da forma como são realizados atual
mente, há uma série mais ou menos graduada de experiências dis
poníveis, que são descritas abaixo. Provavelmente, nenhum alu
no utilizou todas essas experiências, mas pode ter participado de 
todas que lhe tenham sido possíveis. Não há uma divisão rígida 
entre os dois cursos, e um aluno pode avançar tão rapidamente 
quanto seja capaz. Assim, pode assumir responsabilidade total 
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por um caso terapêutico em seu primeiro curso prático se estiver 
pronto para isso, embora essa oportunidade, em primeira instân
cia, esteja programada para a segunda prática. Por causa dessa 
flexibilidade, e porque há uma sobreposição nas oportunidades 
disponíveis, toda a gama de experiências é apresentada abaixo em 
seqüência. É preciso esclarecer que as experiências descritas em 
primeiro lugar são mais comuns na primeira prática, enquanto 
que as posteriores tendem a ocorrer na segunda prática. 

Atribuição de papéis e entrevista simples. A atribuição de 
papéis revelou-se um procedimento elementar muito útil. Os alu
nos são incentivados a assumir o papel de alguém que conheçam 
bem e a comentar alguns dos problemas dessa pessoa com um 
outro aluno, que atua como orientador. Da forma como é des
crita, essa técnica pode parecer superficial, mas desenvolve uma 
quantidade surpreendente de realidade e, às vezes, pode tornar
se tão real para o orientador quanto a verdadeira terapia. A uti
lização mais significativa desse procedimento tem acontecido 
quando o instrutor desempenha o papel de cliente - com fre- . 
qüência algum cliente com quem esteja trabalhando no momen
to, para que possa assumir o papel de forma mais realista -, en
quanto um aluno age como orientador. Esse "aconselhamento" 
pode ser realizado diante do grupo, para proporcionar material 
para discussão, ou em particular com o aluno. Essa técnica 
mostrou-se muito valiosa para o aluno, além de ajudar o instru
tor a medir seu progresso. É um modo particularmente conve
niente de observar e experimentar as atitudes do aluno da forma 
como operam na terapia. Quando o "instrutor-cliente" diz para 
o aluno, "eu achei que você estava pensando tanto no que estava 
fazendo que não ficou muito interessado em mim", ou "eu achei 
que você estava me dizendo quais eram minhas atitudes, em vez 
de tentar entrar nesse problema comigo", tais expressões de sen
timento têm um impacto real. O aluno tem a possibilidade de sa
ber como é percebido e experimentado pelo cliente, e esse apren
dizado é muito valioso. A experiência de atribuição de papéis pode 
proporcionar quase todos os aprendizados que viriam da expe
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riência com o próprio cliente, sem contudo sobrecarregar o alu
no com um pesado sentimento de responsabilidade, que poderia 
gerar ansiedade. 

Uma outra maneira de utilizar com proveito a atribuição de 
papéis é em relação a problemas de relações profissionais. Como 
o aluno vai lidar com esses problemas quando tiver concluído o 
treinamento e estiver atuando como terapeuta? Como lidará com 
uma situação em que um administrador escolar queira informa
ções sobre um dos alunos que seja cliente dele; com a relação com 
um superior que tenha uma orientação diferente com respeito ao 
aconselhamento; com a relação com um assistente social que quei
ra que ele pressione um cliente para aceitar um trabalho; com a 
interpretação do que ele está fazendo para outros profissionais 
que saibam pouco sobre terapia? Estas e outras situações profis
sionais podem ser examinadas através da atribuição de papéis, 
dando ao aluno uma oportunidade de refletir sobre isso antes que 
realmente tenha que enfrentá-las. A técnica tem a vantagem es
pecífica de capacitá-lo a ver que sua orientação terapêutica tem 
alguma contribuição a dar para o modo como ele lida com suas 
relações profissionais. Além disso, ajuda-o a perceber que, em 
situações de envolvimento do ego, a expressão de suas próprias 
atitudes é o que o liberta para entender as atitudes de outras pes
soas - um ponto que ele poderia esquecer se estivesse pensando 
apenas nos problemas da terapia. 

Uma outra maneira de aplicar atitudes e técnicas sem sobre
carregar o aluno com responsabilidades é através de entrevistas 
informais. Trata-se de um procedimento que envolve certas des
vantagens e riscos, mas pode ser valioso se utilizado com caute
la. Por exemplo, os alunos têm sido incentivados a visitar pacientes 
numa instituição para incuráveis. A visita pode ser, em parte, ape
nas uma conversa amigável, porém, quando atitudes emociona
lizadas são expressas, a tentativa do aluno de compreender pro
fundamente e com empatia pode permitir uma liberação catárti
ca e construtiva. A gravidade da situação torna improvável que 
o aluno sinta-se tentado a usar suas habilidades como "truques 
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de entrevista" - algo que seria possível em outras circunstân
cias e que, em nossa opinião, constitui um treino de distancia
mento da terapia e não um treino para a terapia. 

Aconselhamento mútuo. Uma das experiências de treinamen
to mais úteis no início do curso tem sido a prática de aconselha
mento entre os próprios alunos. O aluno é incentivado a selecio
nar uma pessoa do grupo com quem se sinta à vontade e formar 
com ela uma dupla para a experiência de aconselhamento. En
quanto um dos membros da dupla torna-se um cliente e fala de 
algum problema, com freqüência não muito sério, o outro mem
bro da dupla é o orientador. Eles podem inverter o quadro numa 
outra situação, ou um aluno pode escolher ser cliente com um 
colega e orientador com outro. Há equipamentos de gravação dis
poníveis, para que as entrevistas possam ser gravadas, escutadas 
e discutidas. 

Mesmo quando esse aconselhamento permanece num nível 
superficial, a experiência é muito útil, pois dá ao aluno a oportu
nidade de aprender, na discussão após a entrevista, como ele é 
experimentado quando está tentando ser um terapeuta. Às vezes, 
os dois membros da dupla mostram-se dispostos a ter uma ter
ceira pessoa presente como observador; neste caso, o orientador 
pode descobrir qual a impressão que sua atuação causa a uma 
pessoa neutra. Uma vez que todos os comentários e reações po
dem ser compreendidos ainda mais profundamente pela audição 
da gravação, a relação é vista, na verdade, através de um tipo 
complexo de microscópio social. 

Como se poderia esperar, o aconselhamento mútuo freqüen
temente vai além do nível superficial. Um membro ou outro pode 
sentir confiança suficiente na relação para usá-la como terapia 
pessoal, às vezes num nível profundo. Neste caso, o aluno que 
está atuando como orientador pode agir com tranqüilidade, uma 
vez que foi combinado, com antecedência, que tanto o cliente 
quanto o orientador podem desistir da situação, caso se sintam 
desconfortáveis nela. Assim, se o aluno-orientador achar que o 
aluno-cliente está indo além do que ele se sente capaz de assumir, 
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pode transferir esse cliente para um dos orientadores da equipe. 
Com freqüência, porém, ele leva adiante o processo, obtendo, 
dessa forma, sua primeira experiência completa de responsabili
dade terapêutica. 

A supervisão do aconselhamento nessas duplas de alunos 
constitui parte importante da experiência prática. O tipo de su
pervisão depende das necessidades e dos desejos do indivíduo. Em 
alguns casos, o aluno-orientador pode sentir-se preocupado quan
to a vários aspectos do que está fazendo, e a relação com o ins
trutor torna-se, essencialmente, uma relação terapêutica, na qual 
ele fala sobre suas preocupações e reorienta suas atitudes em re
lação à tarefa. Em alguma ocasião posterior, ou com um outro 
aluno que se sinta mais seguro, o instrutor pode levantar ques
tões que tragam à tona aspectos cruciais, ou pode contar como 
outros orientadores têm lidado com certas situações, para am
pliar o âmbito de reflexão do aluno. Em alguns casos, o aluno 
pode querer críticas específicas e, se for assim, o instrutor anali
sará a entrevista criticamente, a partir de seu próprio ponto de 
vista. A meta geral da supervisão é respeitar o grau de confiança 
e habilidade presente naquele momento no aluno, ajudá-lo a es
clarecer suas próprias atitudes, ajudá-lo a ver outras maneiras de 
pensar e fazer, desde que todos esses auxílios ainda o deixem li
vre para fazer o que julgar correto. 

Terapia múltipla. No ano passado, para enriquecer ainda 
mam a experiência prática, utilizamos experimentalmente a tera
pia múltipla, da forma como foi desenvolvida por Whitaker e 
Warkentin (220,221). Haigh e KeIl (77) descreveram a aplicação 
que fizemos dela em nosso próprio Centro. Consideremos que 
o desenvolvimento desse novo procedimento, e sua adaptação à 
função de treinamento por Whitaker e seus colegas, é uma das 
mais importantes invenções sociais dessa área nos últimos anos. 

Sem tentar entrar numa discussãÇl sobre a terapia múltipla, 
podemos dizer que se trata da descoberta de que, se dois ou até 
mais que dois terapeutas começam o processo com o cliente, a 
relação é formada para cada um deles e a terapia prossegue de 
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modo tão significativo como seria com um único terapeuta, em
bora, talvez, de forma um pouco diferente. Com alguns clientes, 
isto pode até mesmo facilitar a terapia. Do ponto de vista de nosso 
interesse imediato em treinamento, porém, significa que dois te
rapeutas vivenciaram, emocionalmente, a mesma relação terapêu
tica. As discussões do processo no cliente e dos sentimentos de 
cada terapeuta em relação à atuação do outro têm uma nitidez 
e uma realidade que não poderiam ser alcançadas de outra 
maneira. 

O uso específico que estamos fazendo da terapia múltipla no 
treinamento prático envolve cada aluno de duas maneiras. Cada 
um deles tem a oportunidade de tornar-se um co-terapeuta, jun
to com um membro experiente da equipe, na condução de um 
caso. O cliente é um dos outros alunos do grupo. O aluno que 
atua como co-terapeuta nessa experiência tem a oportunidade de 
ser cliente numa outra relação de terapia múltipla, e o cliente no 
primeiro trio tem a oportunidade de tornar-se co-terapeuta nu
ma outra relação. Assim, cada aluno pode agir como co-terapeuta, 
numa situação, e como cliente, em outra. 

Esse arranjo apresenta um número surpreendente de vanta
gens. O aluno pode começar a atuar como terapeuta mais cedo, 
porque o membro da equipe assume a carga maior da terapia, 
com o aluno participando apenas na medida em que se sentir con
fortável e seguro. O aluno pode sentir gradualmente a responsa
bilidade da função delicada de lidar com uma vida real - uma 
responsabilidade percebida de forma mais intensa pelo fato de 
o cliente ser um de seus colegas e porque, como cliente numa ou
tra relação, ele experimenta o valor de que lidem com ele próprio 
com cuidado. A importância de manter todo o material da entre
vista em absoluto sigilo, por exemplo, é percebida simultanea
mente do ponto de vista do cliente e do terapeuta. Nessas duas 
situações, ele tem a oportunidade de ver e experimentar intima
mente o modo de trabalho de três outros terapeutas - uma ex
periência que produz um impacto mais profundo, inclusive, do 
que uma gravação. Nas discussões com o co-terapeuta após as 
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entrevistas, existe a oportunidade de uma expressão autêntica de 
sentimentos de ambas as partes e, dessa forma, obtém-se uma ou
tra experiência significativa de uma relação. A audição da grava
ção da entrevista é ainda um outro meio de objetivar e refletir 
sobre a própria atuação. Além de todas essas vantagens, esse plano 
de uso da terapia múltipla proporciona a oportunidade de tera
pia pessoal para todos os alunos, sem nenhum investimento adi
cional do tempo da equipe além do que seria necessário para o 
treinamento apenas. 

Whitaker fornece uma boa descrição da maneira como a te
rapia múltipla introduz, de forma sutil mas completa, o aluno 
na situação terapêutica. 

Receio que, se um terapeuta utilizar "nãos", como se sente 
inclinado a fazer, ao trabalhar em conjunto com alguém que não 
seja um terapeuta experiente, ele freqüentemente aliena o aluno. 
Este se sente tão inadequado quando chega à situação, que até mes
mo um "não" muito brando o fará sentir-se irremediavelmente ina
dequado e com medo de prosseguir. Esse método equivale a um 
aprendizado por imitação. Ele começa a ver você; não as coisas que 
você diz, não as coisas que você faz, mas ele vê você e o paciente 
reagindo um ao outro. Durante duas ou três sessões, ele pode não 
dizer nada, ou talvez apenas umas poucas palavras. Essa experiên
cia conjunta, porém, ecoará em seu modo de pensar e em seus sen
timentos, uma vez que ele traz para a situação não só o intelecto, 
mas toda a sua personalidade. (220, p. 903) 

Claro que há necessidade de alguma cautela, e a utilização 
desse procedimento pode, com o tempo, apresentar desvantagens 
reais. Existe a questão quanto a se o aluno, como cliente, irá 
revelar-se tão profundamente para um outro aluno como faria 
se estivesse sozinho com o terapeuta experiente. Como cada alu
no é tanto cliente como terapeuta, existe a dúvida de se toda a 
atmosfera de treinamento pode tornar-se introspectiva demais, 
com um excessivo "olhar para dentro" coletivo. Até o momen
to, essas possíveis desvantagens não criaram problemas sérios. 

Condução individual de casos. A meta dos cursos práticos 
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é proporcionar ao aluno a experiência de lidar com indivíduos 
numa relação terapêutica. Assim que ele se sente pronto para is
so, inicia a prática responsável de sua profissão. 

Da forma como a situação se desenvolveu, a maior parte des
se aconselhamento inicial é conduzido em instituições coopera
doras. Sempre há várias organizações onde o aconselhamento po
de ser feito. Durante um ou outro período, fizemos acordos com 
várias escolas públicas primárias, de segundo grau e faculdades; 
com o hotel da Associação Cristã de Moços, com escolas notur
nas, com órgãos e instituições de bem-estar social. Através dessa 
experiência ramificada, aprendemos que o método mais eficaz é 
que um membro da equipe faça o primeiro contato com o órgão 
e, se houver interesse por assistência terapêutica, como geralmente 
acontece, ele mesmo comece a prestar esse serviço. Enquanto es I; 

tiver conduzindo aconselhamento ou ludo terapia dentro desses 
órgãos, o terapeuta pode ir introduzindo alunos, um por um, para 
também assumirem casos e expandirem o serviço. Mesmo que, 
a princípio, o aluno não se mostre muito habilidoso para lidar 
com os clientes, o trabalho do membro da equipe proporciona 
uma base sólida de serviços satisfatórios e a oportunidade de au
xiliar o aluno com supervisão, se ele assim o desejar. Além disso, 
o membro da equipe pode comunicar-se com os funcionários da 
instituição sobre os problemas e dúvidas existentes em relação ao 
serviço. Professores e diretores podem ficar preocupados porque 
o orientador não lhes conta o que a criança diz. Talvez a criança 
esteja falando deles de uma forma que não seja inteiramente ver
dadeira. Às vezes, acham que a criança está piorando em vez de 
melhorar (o que, é claro, pode acontecer). Questões desse tipo 
surgem no trabalho conjunto com qualquer órgão, e o membro 
da equipe facilita a expressão aberta de sentimentos e expõe seus 
próprios sentimentos. Através desse tipo de intercâmbio, as difi
culdades são mantidas num nível realista e os canais de livre co
municação permanecem abertos. 

Ao conduzir esses casos, o aluno-terapeuta desenvolve ha
bilidade terapêutica, senso de responsabilidade profissional, capa
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cidade de adaptar seus princípios básicos a novas situações. Ele 
pode gravar alguns de seus contatos para uma análise detalhada 
posterior. Pode ampliar a implementação de seus pontos de vista 
terapêuticos conduzindo ludoterapia com crianças, se previamente 
tiver se dedicado apenas a terapia com adultos. Pode, em algu
mas das instituições, ter a oportunidade de conduzir terapia de 
grupo com crianças, adolescentes ou adultos. Pode ampliar o âm
bito de sua atuação profissional. 

Ao longo dessa experiência, como sempre, a supervisão per
manece disponível. A imposição de supervisão em qualquer está
gio não seria coerente com os pontos de vista do corpo docente. 
Na verdade, talvez um outro termo que não "supervisão" fosse 
preferível para transmitir a idéia de uma pessoa disponível para 
consultas, a quem o aluno pode recorrer para perceber mais cla
ramente as dúvidas, problemas e falhas de seu trabalho - uma 
pessoa que servirá como fonte interessada, mas não coercitiva ou 
crítica, de estímulo e esclarecimentos. 

RESID~NCIA ou INDICAÇÃO POR CORTESIA 

Os grupos de alunos que tiverem completado dois ou mais 
trimestres dos cursos práticos podem solicitar admissão na equi
pe do Centro de Aconselhamento. O termo usual para designar 
esse tipo de colocação seria residência, uma vez que, na maioria 
dos casos, trata-se de uma função não-remunerada que o aluno 
solicita para aperfeiçoar seu próprio treinamento profissional. 
Mas como o termo' 'residente", sugere uma posição subalterna, 
costumamos nos referir a isso como uma indicação por cortesia 
para a equipe do Centro. Esse nome parece ajustar-se melhor à 
atuação efetiva desses indivíduos. 

Entre os candidatos, são selecionadas as pessoas que demons
tram ser mais promissoras e mais capazes, profissionalmente fa
lando. A auto-seleção tem sido utilizada até certo ponto, pois apre
senta vantagens significativas. Porém, um comitê do Centro tam-
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bém desempenha uma função seletiva. Em anos recentes, o Cen
tro admitiu em sua equipe cerca de quinze a vinte desses indica
dos por cortesia. Esse número pode ser considerado em relação 
ao fato de que há dez ou doze membros remunerados na equipe, 
quase todos eles trabalhando apenas meio-período no Centro. 

Os membros por cortesia atuam, de todas as formas, como 
membros efetivos da equipe. Têm a responsabilidade por seus ca
sos, participam das reuniões da equipe para decidir sobre diretri
zes e outras questões, fazem parte dos comitês e, em todos os sen
tidos, sentem ter uma participação responsável no empreendimen
to. Tanto no âmbito profissional como administrativo, atuam de 
formas em que se sintam capazes de contribuir. Como todos os 
comitês são auto-indicados, já observamos o interessante fenô
meno de ter um membro não-remunerado participando do comi
tê de orçamento e planejando questões como porcentagem rela
tiva a salários, alocação de fundos e coisas parecidas. Essa situa
ção não provocou nenhum comentário entre a equipe na ocasião, 
e o autor só sentiu que seria interessante mencioná-la quando re
fletiu sobre a impressão que isto causaria nas pessoas acostuma
das com procedimentos organizacionais mais convencionais. 

O lado administrativo da experiência da equipe é enfatizado 
aqui para mostrar que a experiência de residência, para o mem
bro indicado por cortesia, amplia ainda mais sua apreciação acerca 
da aplicabilidade dos princípios de relações humanas que se mos
tram eficazes na terapia. Embora as relações com a equipe nem 
sempre sejam fáceis, há uma evidência real de que ele pode con
fiar em si mesmo para participar tão livremente quanto queira, 
de que pode expressar atitudes verdadeiras, pode aceitar as atitu
des dos outros, pode confiar nas tendências básicas do grupo e 
pode, assim, aprender mais profundamente a hipótese de todo 
o seu trabalho. 

Quando se junta à equipe, o membro indicado por cortesia 
é incentivado a escolher um ou mais membros com quem se sinta 
à vontade para fazer consultas sobre seus casos. No início, é pro
vável que utilize muitas vezes a oportunidade de consulta e su
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pervisão, mas aos poucos essa necessidade diminui. Com o pas
sar do tempo, a maior parte de seu treinamento profissional vem 
de duas fontes - o aprendizado contínuo com os clientes e a tro
ca de experiências em discussões com outros membros da equi
pe, em grupos grandes ou pequenos. Em outras palavras, ele se 
torna um membro maduro de sua profissão, responsável por seu 
trabalho mas à vontade para recorrer aos colegas sempre que sentir 
necessidade de ajuda. 

PESQUISA EM TERAPIA 

Durante o período de prática ou residência, é provável que 
o aluno avançado pense também em pesquisas. Muitos desses alu
nos estão prestes a iniciar a pesquisa para suas dissertações de 
doutoramento. É natural que alguns aspectos da terapia os desa
fiem - algumas medidas de resultados, algum estudo do proces
so terapêutico ou da relação terapeuta-cliente, alguma fase da di
nâmica básica da personalidade da forma como é observada na 
terapia. Boa parte da pesquisa em terapia citada anteriormente 
neste livro foi realizada por alunos ao atingirem esse estágio do 
treinamento. Ao conduzir o raciocínio teórico básico para sua pes
quisa e ao esclarecer os conceitos com os quais irá trabalhar, o 
aluno descobre que esse interesse acadêmico e crítico enriquece 
seu desempenho profissional e que sua pesquisa, por outro lado, 
é incrivelmente aprofundada pelos contatos contínuos com a di
nâmica pessoal na terapia. 

RESULTADOS 

Conforme temos observado, todos os alunos que completam 
a seqüência de treinamento descrita, por mais imperfeitos que pos
sam ser na implementação detalhada dessas experiências, estão 
prontos para começar a atuar como terapeutas e abertos a novos 
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aprendizados nessa área. O aluno é eficaz como terapeuta, capaz 
de lidar com uma ampla gama de indivíduos. Está suficientemente 
seguro de si para adaptar sua atuação terapêutica a novas situa
ções e a novos problemas de relacionamentos. Tem confiança na 
metodologia utilizada para descobrir novas verdades, sendo ca
paz, portanto, de tolerar que suas idéias não sejam definitivas. 
Tem a base para o desenvolvimento e o crescimento dentro de 
si mesmo, bem como para contribuir com sua profissão e com 
o conhecimento científico. 

Assim, embora estejamos bastante conscientes das imperfei
ções na maneira como conduzimos as fases dessa seqüência de 
treinamento, percebemos que não há necessidade de nos descul
parmos pelos produtos dessa seqüência. Sabemos que o progra
ma sofrerá alterações no futuro, como aconteceu no passado. Um 
princípio básico parece persistir - buscamos, cada vez mais, ofe
recer ao aluno oportunidades ricas e responsáveis para o apren
dizado, deixando por conta dele o uso sensível, seletivo e cons
trutivo dessas oportunidades. 

LEITURAS SUGERIDAS 

Há relativamente poucas referências publicadas em relação 
ao treinamento em terapia. Para uma descrição formal, mas 
abrangente, de um programa de treinamento para psicólogos clí
nicos, incluindo um programa em terapia, ver o relatório do Co
mitê da Associação Americana de Psicologia sobre Treinamento 
em Pós-Graduação (160). A Conferência sobre Treinamento em 
Psicologia Clínica, patrocinada pela Fundação Macy (80), apre
senta uma série de trabalhos sobre esse tópico, em sua maioria 
de orientação psicanalítica e médica. As visões são um pouco di
ferentes daquelas da primeira referência e do ponto de vista des
te capítulo. Um tipo eclético de treinamento é proposto por Lu
chins (120). Um trabalho estimulante sobre o treinamento do te
rapeuta não-médico e sua posição na área clínica, juntamente com 
uma proposta de currículo, é apresentado por Brody e Grey (36). 
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Um programa breve de treinamento em terapia, planejado 
por médicos, é descrito em Teaching Psychotherapeutic Medici
ne (226, principalmente pp. 1-26). O programa breve de treina
mento de Orientadores Pessoais da Administração de Veteranos 
é descrito por Blocksma e Porter (34). A única pesquisa de ava
liação de um programa de treinamento é a de Blocksma (33), que III 
ainda não foi publicada. 

O conceito de terapia múltipla, da maneira como é utilizada PARTE III 

em treinamento, é apresentado em três trabalhos, dois de Whita
ker e colegas (220, 221) e um de Haigh e KeIl (77). IMPLICAÇÕES PARA A TEORIA PSICOLÓGICA 

, III 



CAPíTULO 11 

UMA TEORIA DA PERSONALIDADE E DO 

COMPORTAMENTO 
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À medida que se acumulam as evidências clínicas e de 
pesquisa, é inevitável que as pessoas interessadas em terapia cen
trada no cliente tentem formular teorias que englobem e expli
quem os fatos observados e que apontem direções proveitosas para 
futuras pesquisas. Este capítulo procura reportar o estágio atual 
de nossas reflexões sobre a questão de construir uma teoria mais 
generalizada da dinâmica da personalidade e do comportamen
to. Grande parte da tarefa consiste simplesmente em reunir as for
mulações teóricas explícitas e implícitas em todas as nossas dis
cussões da terapia e de seus efeitos sobre a personalidade. Espera
se, contudo, que um enfoque e um resumo dos elementos concei
tuais básicos mostre-se útil. 

Nos últimos anos, o processo de construção de uma teoria 
da personalidade tem andado em ritmo acelerado na psicologia, 
e várias contribuições enriqueceram nosso ponto de vista. Para 
citar (em ordem de publicação) algumas que foram anunciadas na 
década de 1940-50: Goldstein (69), Angyal (9), Maslow (127,128), 
Mowrer e Kluckhohn (137), Lecky (109), Sullivan (205), Masser
man (129), Murphy (141), Cameron (38), Murray e Kluckhohn 
(104), White (222), Snygg e Combs (200) e Burrow (37). Cada um 
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desses autores apresentou, explícita ou implicitamente, aspectos 
de uma teoria da personalidade, nova ou revisada contribuindo 
significativamente para a reflexão sobre a dinâmica da persona
lidade e para uma consideração mais profunda da teoria. 

Com esse desabrochar da formulação teórica, talvez pareça 
pretensioso oferecer mais uma estrutura conceituaI relativa à per
sonalidade. Por outro lado, parece provável que, a partir dessa 
variedade de construções de conceitos, com cada pesquisador ofe
recendo a formulação que, segundo sua experiência, parece in
corporar melhor os fatos, novos saltos poderão ser dados na pes
quisa e no entendimento. Este capítulo foi escrito dentro desse 
espírito. Obviamente, não teria sido incluído se o autor não sen
tisse que as teorias anteriores não explicam adequadamente to
dos os fatos. Por outro lado, não é apresentado com uma atitu
de crítica, já que muito se ganhou com o estudo dessas contri
buições, as quais sem dúvida influenciaram este autor. 

Assim como os outros autores são influenciados por sua ex
periência profissional, a formulação que se segue moldou-se em 
cerca de vinte anos de contato direto com problemas clínicos e, 
mais particularmente e de maneira mais intensa, na década de es
forços para desenvolver uma psicoterapia efetiva e coerente, que 
resultaram nas formulações sempre mutáveis da abordagem cen
trada no cliente. O aprofundamento maior nos pensamentos e sen
timentos da outra pessoa, característico da terapia centrada no 
cliente, induziu enormes mudanças em toda a formulação teóri
ca do autor. Como Maslow, o autor confessa que, no início de 
sua vida profissional, defendeu uma visão teórica oposta, em qua
se todos os aspectos, aos pontos de vista que, gradualmente, pas
sou a adotar como resultado da experiência clínica e de pesqui
sas clinicamente orientadas. 

Para apresentar a formulação da maneira mais clara possí
vel, e também para possibilitar a detecção de falhas ou incoerên
cias, o material que se segue é oferecido na forma de uma série 
de proposições, cada uma com uma breve explicação e exposi
ção. Como a teoria é considerada experimental, são levantadas 
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questões quanto às várias proposições, particularmente quando 
estas não parecem explicar adequadamente todos os fenômenos. 
Algumas das proposições devem ser encaradas como pressuposi
ções, enquanto que a maior parte pode ser considerada como hi
póteses sujeitas a comprovação ou refutação. Vista como um to
do, a série de proposições apresenta uma teoria do comportamento 
que tenta explicar os fenômenos já conhecidos e, também, os fa
tos relativos à personalidade e comportamento que foram obser
vados mais recentemente na terapia. As proposições apresenta
das baseiam-se, em vários sentidos, em formulações anteriores, 
mas também diferem delas em muitos pontos. Não faremos qual
quer tentativa de apontar essas similaridades e diferenças, uma 
vez que isso nos afastaria de uma apresentação direta e sistemá
tica. O leitor pode consultar as referências recomendadas sobre 
as formulações teóricas recentes de outros psicólogos. 

As proposições 

I) Todo individuo existe num mundo de experiências em cons
tante mutação, do qual ele é o centro. 

Esse mundo particular pode ser chamado de campo fenome
nológico, campo de experiência, ou pode ser descrito em outros 
termos. Inclui tudo o que é experimentado pelo organismo, quer 
se trate de experiências conscientemente percebidas ou não. As
sim, a pressão do assento da cadeira contra minhas nádegas é al
go que venho experimentando há uma hora, mas só quando pen
so e escrevo sobre isso a simbolização dessa experiência torna-se 
presente em minha consciência. Parece provável que Angyal es
teja correto ao afirmar que a consciência consiste na simboliza
ção de algumas de nossas experiências. 

Deve ficar claro que, nesse mundo particular de experiência 
do indivíduo, apenas uma porção dessa experiência, e provavel
mente uma porção muito pequena, é conscientemente experimen
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tada. Muitas de nossas sensações sensoriais e viscerais não são 
simbolizadas. É verdade também, porém, que uma grande por
ção desse mundo de experiências encontra-se dispon(vel para a 
consciência e pode tornar-se consciente se a necessidade do indi
víduo trouxer certas sensações à tona por estarem associadas à 
satisfação de uma necessidade. Em outras palavras, a maior par
te das experiências do indivíduo constitui o plano de fundo do 
compo de percepções, mas podem facilmente tornar-se figura, en
quanto outras experiências retornam ao plano de fundo. Trata
remos mais adiante de alguns aspectos da experiência que o indi

(] víduo impede de tornarem-se figura. 

Uma verdade importante com relação a esse mundo parti
cular do indivíduo é que ele só pode ser conhecido, num sentido 
completo e autêntico, pelo próprio indivíduo. Por mais adequa
damente que tentemos medir o estímulo - seja um raio de luz, 
uma alfinetada, o fracasso num exame ou alguma situação mais 
complexa - e por mais que tentemos medir o organismo percep
tor - seja por testes psicométricos ou aferições fisiológicas _ 
continua sendo verdade que o indivíduo é a única pessoa que po
de saber como a experiência foi percebida. Jamais poderei saber, 
de forma vívida e completa, como uma alfinetada ou o fracasso 
num exame foi experimentado por você. O mundo da experiên
cia é, para cada indivíduo, num sentido muito significativo, um 
mundo particular. 

Contudo, o contato direto e completo com o mundo da ex
periência total é apenas potencial; não é verdade para o funcio
namento geral do indivíduo. Existem muitos impulsos ou sensa
ções que só permito que entrem na consciência sob determinadas 
condições. Por isso, minha consciência e meu conhecimento efe
tivos do meu campo fenomenológico total são limitados. Ainda 
é verdade porém, que, potencialmente, sou a única pessoa que 
pode conhecê-lo na totalidade. Uma outra pessoa hunca poderá 
conhecê-lo tão completamente quanto eu. 

II) O organismo reage ao campo da maneira como este é experi-

F 
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mentado e percebido. O campo perceptivo é, para o indiv(duo, 
i I

"realidade ". 
,Ii, I 

Esta é uma proposição simples, da qual todos nós temos cons i I 

ciência em nossa experiência, no entanto é um ponto freqüente
mente negligenciado. Não reajo a uma realidade absoluta, mas 

1
II' 1 

à minha percepção dessa realidade. É essa percepção que, para 
mim, é realidade. Snygg e Combs citam o exemplo de dois ho

II' Imens dirigindo à noite numa estrada do Oeste. Um objeto surge Iii: 1 

à frente, no meio da estrada. Um dos homens vê uma grande pe
dra e reage com medo. O outro, uma pessoa residente na região, 
vê um tufo de plantas secas soprado pelo vento e reage com indi ,,, 

!I II

ferença. Cada um reage à realidade segundo a percepção que tem 
III 

dela. I 

Esta proposição poderia ser ilustrada a partir da experiência II 

diária de todos nós. Dois indivíduos escutam no rádio o discurso 
de um candidato político que nenhum dos dois conhecia antes. 
Ambos são submetidos ao mesmo estímulo. No entanto, um per I 
cebe o candidato como demagogo, embusteiro, falso profeta, e 
reage de acordo com isso. O outro o percebe como um líder do 

III1 
'1 

povo, uma pessoa de altos ideais e metas. Cada um deles está rea
I!:I " 

gindo à realidade da maneira como a percebeu. Da mesma for
ma, uma mãe e um pai percebem de forma diferente o compor
tamento de seus filhos. O filho e a filha têm percepções diferen
tes sobre os pais. E o comportamento, em todos os casos, é ade
quado à realidade percebida. Esta mesma proposição é exempli
ficada também em condições ditas anormais. O psicótico que per
cebe sua comida como envenenada, ou que algum grupo de mal
feitores está querendo pegá-lo, reage à sua realidade percebida 
da mesma forma como você ou eu reagiríamos se (de maneira 
mais "realista") percebêssemos nossa comida como contamina
da ou nossos inimigos tramando contra nós. 

11:11 

Para compreender o conceito de que, para o indivíduo, a rea
lidade são as percepções dele, talvez seja útil emprestarmos uma I 
frase dos semânticos. Segundo eles, a relação das palavras e dos 
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símbolos com o mundo da realidade é a mesma de um mapa com 
o território que ele representa. Essa relação também se aplica à 
percepção e à realidade. Vivemos de acordo com um "mapa" de 

(ti percepções que nunca é a própria realidade. É importante ter em 
mente esse conceito, pois talvez ajude a transmitir a natureza do 
mundo em que vive o indivíduo. 

Para este autor, parece desnecessário colocar ou tentar ex
plicar algum conceito de realidade "verdadeira". Para fins de 
compreensão de fenômenos psicológicos, a realidade é, para o 
indivíduo, as percepções dele. A menos que queiramos envolver
nos em questões filosóficas, não precisamos tentar resolver a ques
tão quanto ao que realmente constitui a realidade. Para fins psi
cológicos, a realidade é basicamente o mundo particular das per
cepções do indivíduo, enquanto que, em termos sociais, a reali
dade consiste nas percepções compartilhadas em alto grau por vá
rios indivíduos. Assim, esta cadeira é "real" porque a maioria 
das pessoas, em nossa cultura, teria uma percepção dela muito 
semelhante à minha. 

Embora seja desnecessário, para nossos propósitos, definir 
alguns conceito absolutos de realidade, deve-se observar que es
tamos continuamente confrontando nossas percepções umas com 
outras, ou acrescentando-as umas às outras, de forma a que se 
tornem guias mais confiáveis da "realidade". Por exemplo, vejo 
sal numa comida. Isto, para mim, é realidade no momento. Se 
eu provar a comida e sentir o gosto salgado, minha percepção 
encontrará uma nova confirmação. Mas se o gosto for doce, to
da a minha interpretação da situação altera-se e, tanto pela visão 
quanto pelo paladar, passo a ver o material como açúcar. Por
tanto, cada percepção é essencialmente uma hipótese - uma hi
pótese relacionada às necessidades do indivíduo -, e muitas des
sas percepções são testadas e retestadas pela experiência. Como 
Burrow coloca: "A relação coerente do homem com o mundo 
exterior surgiu através da correspondência de sua própria seqüên
cia de sensações-reações com a seqüência de reações que existem 
fora dele ... Só a conformidade neural do homem com a coerên
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cia observável de fenômenos externos tornou possível a coerên

da inteligente de seu próprio comportamento em relação ao mun

do externo" (37, p. 101). Assim, o mundo vem a ser composto 

de uma série de hipóteses testadas que proporcionam muita se I': 


gurança. Ele adquire uma certa previsibilidade da qual depende 1II,1 


mos. No entanto, misturados com essas percepções, que foram 

confirmadas por uma variedade de experiências, existem percep I' 


ções que permanecem inteiramente não-testadas. Essas percep
 ,III [ 

ções não-verificadas também são parte de nossa realidade pes II 
! 


soal e podem ter tanta autoridade quanto aquelas que foram com

provadas. 

1
 
1"1"I!I·,IEssa idéia de que o campo perceptivo é a realidade à qual 

(t.; o indivíduo reage é, com freqüência, notavelmente exemplifica II'i 

da na terapia, onde muitas vezes fica evidente que, quando a per ~'::"1i , 

cepção muda, a reação do indivíduo também muda. Enquanto 
um pai é percebido como um indivíduo dominador, essa é a rea :i\1 

11:1 

lidade à qual o indivíduo reage. Quando ele passa a ser percebi
:"1 

'I
I:,do como um indivíduo um tanto patético tentanto manter sua po
!IIsição, a reação a essa nova "realidade" é bem diferente. 
I 

III) O organismo reage a seu campo fenomenológico como um II 
todo organizadC!. 

IIII
Embora algumas pessoas ainda estejam interessadas no tipo li'l 

segmentar ou atomístico de reação orgânica, há uma aceitação 
III 

II 

cada vez maior do fato de que uma das características mais bási
" 

cas da vida orgânica é sua tendência a respostas totais, organiza
das e direcionadas para metas. Isto é válido tanto para as respos
tas primariamente fisiológicas quanto para as que consideramos 
como psicológicas. Examinemos a 'Questão da manutenção do 
equilíbrio de água no corpo. Demonstrou-se que esse equilíbrio 
é mantido, normalmente, pela atitude do lobo posterior da hipó
fise que, quando o corpo perde água, secreta maior quantidade 
de um hormônio antidiurético, reduzindo assim a secreção de água 
pelo rim. Essa reação pareceria ser definitivamente do tipo ato
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místico, redutível, em última análise, a fatores puramente quí
micos. Mas, quando o lobo posterior da hipófise é experimental
mente removido, o animal bebe grandes quantidades de água, 
mantendo assim um equilíbrio satisfatório, apesar da perda do 
mecanismo regulador (91, pp. 601-602). Portanto, é a resposta 
total, organizada e direcionada para uma meta que parece ser bá
sica, como é evidenciado pelo fato de que, quando uma via está 
bloqueada, o animal organiza-se para utilizar uma outra via pa
ra alcançar a mesma meta. O mesmo seria verdade para vários 
fenômenos fisiológicos de compensação. 

No âmbigo psicológico, qualquer explicação do tipo E-R sim
ples para o comportamento parece quase impossível. Uma jovem 
mulher fala durante uma hora sobre seu antagonismo com a mãe. 
Ela descobre, depois disso, que uma condição asmática persis
tente, que nem sequer havia mencionado para o orientador, teve 
uma grande melhora. Por outro lado, um homem que sente sua 
segurança no trabalho seriamente ameaçada desenvolve úlcera. 
É extremamente complicado tentar explicar esses fenômenos com 
base numa cadeia atomística de eventos. O fato evidente a ser 

'<') 	 levado em conta, a nível teórico, é que o organismo, em todos 
os momentos, é um sistema organizado total, no qual a altera
ção de uma das partes pode produzir modificações em qualquer 
outra. Nosso estudo de tais fenômenos parciais deve partir desse 
fato central de organização coerente e direcionada para a meta. 

IV) O organismo tem uma tendência e um impulso básicos - con
cretizar, manter e aperfeiçoar o organismo que experimenta. 

Em vez de muitas necessidades e motivos, parece inteiramente 
possível que todas as necessidades orgânicas e psicológicas sejam 
descritas como aspectos parciais dessa única necessidade funda
mental. É difícil encontrar palavras adequadas para essa propo_', __,___ - ____" ___-._.~'" __ ,o, 

sição. Os termos que empregamos são de Snygg e Combs. As pa
lavras usadas são uma tentativa de descrever a força direcional ob
servada na vida orgânica - uma força considerada como básica 

I 
ii I 
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por muitos cientistas, mas que ainda não foi bem descrita em ter
mos testáveis ou operacionais. 

Estamos falando aqui da tendência do organismo de 
preservar-se  de assimilar comida, de comportar-se defensiva

1:1 

I 
mente diante de ameaças, de alcançar a meta da autopreservação 
mesmo quando a via usual para essa meta está bloqueada. Esta !I 
mos falando da tendência do organismo a mover-se na direção 
da maturação, da forma como a maturação é definida para cada 
espécie. Isto envolve a concretização do self, embora se deva com
preender que este também é um termo direcional. O organismo 
não desenvolve ao máximo sua capacidade de sentir dor, nem o 

I' III 
'I,

II 
indivíduo humano desenvolve ou concretiza sua capacidade de ~' 
sentir terror ou, no nível fisiológico, sua capacidade de vomitar. 

tfo.' O organismo concretiza-se na direção de uma diferenciação maior ,"-' 
de órgãos e de função. Move-se na direção de uma expansão li ! 

I 

mitada através do crescimento, da extensão de si próprio por meio ~ de suas ferramentas e através da reprodução. Move-se na dire
ção de uma independência ou auto-responsabilidade maiores. Seu I 
movimento, como Angyal comentou (9, pp. 32-50), é na direção 
de um autogoverno, uma auto-regulação e autonomia maiores, 
distanciando-se do controle heterônimo, ou controle por forças 
externas. Isto se aplica tanto a processos orgânicos inteiramente 
inconscientes, como a regulação do calor corporal, quanto a fun
ções exclusivamente humanas e intelectuais, como a escolha das 
metas de vida. Por fim, a autoconcretização do organismo pare
ce ser na direção da socialização, genericamente definida. 

A tendência direcional que tentamos descrever aqui é evidente 
na vida do organismo individual, desde a concepção até a matu
ridade, em qualquer nível de complexidade orgânica. Também 
é evidente no processo de evolução, sendo a direção definida atra
vés de uma comparação entre formas de vida inferiores, na esca
la evolutiva, e tipos de organismos que se desenvolveram mais 
tarde, ou que são considerados mais avançados no processo de 
evolução. Portanto, a tendência direcional que estamos discutin
do será definida de forma mais adequada pela comparação de 
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organismos não-desenvolvidos com organismos desenvolvidos, o 
organismo simp\es como complexo, o organismo anterior ou in
ferior na escala evolutiva com o organismo que se desenvolveu 
posteriormente e é tido como superior. Qualquer diferença gene
ralizada constitui a direção da tendência básica que estamos pos
tulando. 

Idéias semelhantes a essa proposição estão sendo cada vez 
mais propostas e aceitas por psicólogos e outros profissionais. O 
termo "auto-concretização" (self-actualization) é usado por 
Goldstein (69) para descrever esse impulso básico. Mowrer e 
Kluckhohn enfatizam a "propensão básica dos seres vivos a fun
cionar de maneira a preservar e aumentar a integração" (137, p. 
74). Este é um conceito ligeiramente diferente, mas direcional em 
natureza. Sullivan diz que "a direção básica do organismo é pa
ra a frente" (205, p. 48). Horney apresenta uma vívida descrição 
dessa força, da forma como experimenta em terapia: "A força 
de pulsão fundamental é o desejo inabalável da pessoa de lutar 
a um acordo consigo mesma, de crescer e não deixar intocado 
nada que impeça o crescimento" (90, p. 175). Angyal acrescenta 
sua idéia sobre esse ponto na seguinte afirmação: ':A vida é um 
evento dinâmico autônomo que ocorre entre o organismo e o am
biente. Os processos da vida nãOttendem meramente a preservar 
a vida, mas transcendem o status quo momentâneo do organis
mo, expandindo-se continuamenie e impondo sua determinação 
autônoma a um âmbito cada vez maior de eventos" (9, p. 48)." 

Foi nossa experiência em terapia que nos trouxe ao ponto 
de conceder um lugar central a essa proposição. O terapeuta torna
se muito consciente de que a tendência de movimento para fren
te do organismo humano é a base na qual ele se apóia de maneira 
mais firme e fundamental. Isto é evidente não só na tendêhcia 
geral dos clientes de moverem-se na direção do crescimento;' quan
do os fatores na situação estão claros, mas sobretudo em casos 
graves, quando o indivíduo está à beira da psicose ou do suicí
dio. Nessa situação, o terapeuta tem profunda consciência de que 
a única força com que pode contar é, basicamente, a tendência 

~r 
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orgânica na direção de um crescimento e aperfeiçoamento contí I I 

nuos. Alguns aspectos de nossa experiência foram resumidos pe

lo autor num trabalho anterior. 


À medida que estudo, tão profundamente quanto possível, os 
casos clínicos gravados, que foram tão reveladores da dinâmica pes
soal, descubro algo que me parece muito significativo. Descubro 
que o impulso no sentido de um grau maior de independência, o 
desejo de uma integração autodeterminada, a tendência de se em
penhar, mesmo com muita dor, para alcançar uma maturidade so !II 

:,1 

cializada, é tão forte quanto - não, é mais forte que - o desejo I,' 

de dependência confortável, a necessidade de apoiar-se numa au
toridade externa para sentir-se seguro... Clinicamente, descubro ser iii 

verdade que, embora um indivíduo possa manter-se dependente por III1 

que sempre foi assim, ou inclinar-se para a dependência sem perce
ber que o está fazendo, ou desejar temporariamente ser dependen
te porque a situação parece desesperada, ainda não encontrei o in
divíduo que, ao examinar sua situação profundamente e percebê
la com clareza, escolha deliberadamente a dependência, escolha de
liberadamente que a direção integrada de si mesmo seja assumida 
por uma outra pessoa. Quando todos os elementos são claramente 
percebidos, o equilíbrio parece pender invariavelmente na direção 
do caminho doloroso, mas basicamente gratificante, da auto
concretização ou crescimento." (168, p. 218) II, 

!:ISeria bastante enganoso supor que o organismo age tranqüi
lamente na direção do auto-aperfeiçoamento e do crescimento. 

I!II 

Talvez fosse mais correto dizer que o organismo move-se, em meio 
a lutas e dores, na direção do aperfeiçoamento e do crescimento. 
O processo como um todo pode ser simbolizado e ilustrado pela 
criança aprendendo a andar. Os primeiros passos envolvem es
forço e, normalmente, dor. Com freqüência é verdade que a re
compensa imediata pelo fato de conseguir dar alguns passos não 
é, de forma alguma, equivalente à dor das quedas e batidas. A 
criança pode, por causa da dor, voltar a engatinhar por algum 
tempo. No entanto, na imensa maioria dos indivíduos, a direção 
para a frente do crescimento é mais poderosa do que as compen
sações de permanecer infantil. A criança irá concretizar a si pró
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pria, apesar das experiências dolorosas que isso acarreta. Da mes
ma forma, o indivíduo irá tornar-se independente, responsável, (B 
socializado, dono de si próprio, apesar da dor freqüentemente 
envolvida nesses passos. Mesmo quando, por várias circunstân
cias, ele não exibe esse tipo de crescimento mais complexo, ainda 
é possível confiar que a tendência está presente. Dada a oportu
nidade de uma escolha clara entre o movimento para a frente e 
o comportamento regressivo, a tendência se manifestará. 

Uma dúvida que não é bem resolvida por esta proposição 
é: "Por que os fatores da escolha devem ser claramente percebi
dos para que a tendência de movimento para a frente se manifes
te?" Parece que, a menos que a experiência seja adequadamente 
simbolizada, a menos que sejam feitas diferenciações apropria
damente acuradas, o indivíduo confunde comportamentos regres
sivos com comportamentos de aperfeiçoamento do selj. Este as
pecto será discutido com mais detalhes na Proposição XI e se
guintes. 

V) O comportamento é, basicamente, a tentativa dirigida para 
uma meta que o organismo utiliza para satisfazer as necessida
des que ele experimenta, no campo que ele percebe. 

Esta proposição, como veremos, é ligeiramente modificada 
no organismo humano pelo desenvolvimento do selj. Vamos exa
minar primeiro de que maneira ela se aplica a organismos em ge
ral, e ao bebê humano antes que o selj passe a desempenhar um 
papel importante na regulação do comportamento. 

Se aceitarmos a Proposição IV, todas as necessidades estão 
basicamente relacionadas, no sentido de que todas se originam 
e referem-se à tendência básica de preservar e aperfeiçoar o or
ganismo. Essas necessidades ocorrem como tensões fisiológicas 
que, quando experimentadas, formam a base do comportamen
to que parece funcionalmente (embora não conscientemente) pro
jetado para reduzir a tensão e preservar e aperfeiçoar o organis
mo. A necessidade propriamente dita não é necessariamente ex

1\
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perimentada no nível da consciência; existem, ao que parece, ní

veis diferentes de descrição. Na fome, por exemplo, ocorrem con

trações estomacais que, em situações habituais, não são direta

mente experimentadas. A excitação assim provocada pode ser ex
 I 

perimentada vagamente e abaixo do nível da consciência, resul II 
tando mesmo assim num comportamento de buscar alimento, ou 

pode ser simbolizada e percebida no nível consciente como fome. 


Surge a questão: "Todas as necessidades têm sua origem em 

tensões fisiológicas? As necessidades de afeto e realização, por 


I' 
exemplo, que parecem estar tão significativamente relacionadas 
à preservação e ao aperfeiçoamento do organismo, têm uma ba 'II 
se biológica?" Seriam úteis pesquisas bem planejadas nesse sen
tido. O trabalho de Ribble (162) e outros parece indicar que a II 
necessidade de afeto é uma necessidade fisiológica, e que o bebê 
que não experimenta um contato físico íntimo adequado com a 
figura materna adquire um estado de tensão fisiológica insatis
feita. Se isto é verdade para bebê, então é fácil perceber como 
essa necessidade, e todas as outras, é elaborada e canalizada, pe
lo condicionamento cultural, em necessidades que se baseiam ape
nas remotamente na tensão fisiológica subjacente. É preciso que 
haja muito mais trabalhos nessa área para que possamos chegar 
a uma compreensão profunda do problema. As pesquisas até o 
momento são mal planejadas e mal controladas. 

O comportamento é postulado como uma reação ao campo, 

da forma como este é percebido. Este ponto, como alguns das 

outras proposições, é comprovado todos os dias em nossa expe

riência, embora seja freqüentemente negligenciado. A reação não 


(~) 	é à realidade, mas à percepção da realidade. Um cavalo, pressen
tindo perigo, tentará alcançar a segurança e proteção que perce
be em sua baia, mesmo que o estábulo possa estar em chamas. 
Um homem no deserto fará tanto esforço para alcançar o "la
go" que ele percebe numa miragem como para chegar a um ver
dadeiro poço de água. Num nível mais complexo, um homem po
de empenhar-se para ganhar dinheiro por perceber o dinheiro co
mo fonte de segurança emocional, mesmo que, na verdade, isto 
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indivíduo na tentativa de superar-se. Leeper (110) formulou esse possa não satisfazer sua necessidade. Com freqüência, é claro, 
ponto de vista de forma mais completa. a percepção tem um alto grau de correspondência com a realida

A intensidade da reação emocional parece variar de acordode, mas é importante reconhecer que é a percepção, e não a reali
com a relação percebida do comportamento com a preservação dade, o fator crucial na determinação do comportamento. 
e o aperfeiçoamento do organismo. Assim, se meu pulo para aÉ preciso mencionar, também, que nesse conceito de moti
calçada para escapar de um automóvel que se aproxima é percevação todos os elementos efetivos existem no presente. O com
bido como fazendo a diferença entre a vida e a morte, ele será portamento não é causado por algo que ocorreu no passado. As 
acompanhado por uma emoção forte. A leitura de mais um capítensões e necessidades presentes são as únicas que o organismo 
tulo de um novo livro de psicologia esta noite, que é um comporprocura reduzir ou satisfazer. Embora seja verdade que experiên
tamento percebido como tendo uma relação pequena com meu cias passadas modifiquem o significado percebido em experiên
desenvolvimento, será acompanhado por uma emoção muito cias presentes, todo comportamento busca satisfazer uma neces
branda.sidade atuaI. 

Essas duas proposições foram enunciadas e discutidas como 
se o comportamento estivesse sempre relacionado com a preserVI) A emoção acompanha e, em geral, facilita o comportamento 
vação e o aperfeiçoamento do organismo. Como veremos em prodirigido para uma meta, sendo que o tipo de emoção relaciona
posições posteriores, o desenvolvimento do se(fpode envolver alse com os aspectos de busca versus consumação de comportamen
guma modificação disso, uma vez que o comportamento passato, e a intensidade da emoção relaciona-se com a importância per
a ser, com freqüência, melhor descrito como a satisfação das necebida do comportamento para a preservação e o aperfeiçoamento 
cessidades do se(f, às vezes contra as necessidades do organismo,do organismo. 
e a intensidade emocional passa a ser medida mais pelo grau de 
envolvimento do se(f do que pelo grau de envolvimento do orgaNesse esforço em busca de metas denominado comportamen
nismo. Aplicadas, porém, ao organismo infra-humano ou ao beto, qual é o lugar da emoção, do sentimento, das atitudes emo
bê humano, as Proposições V e VI parecem ser válidas. cionalizadas? Qualquer resposta breve provavelmente conteria sé

rias inadequações, no entanto uma noção de nosso ponto de vis
VII) O melhor ponto de observação para compreender o comportata pode ser oferecida pela Proposição VI. Podemos pensar na 
mento é a estrutura de referência interna do próprio indivíduo. emoção como enquadrando-se principalmente em dois grupos 

os sentimentos desagradáveis e/ou exaltados e as emoções cal
Foi mencionado na Proposição I que a única pessoa que pomas e/ou satisfeitas. O primeiro grupo tende a acompanhar o es

deria conhecer completamente seu campo de experiência era o próforço de busca do organismo e o segundo a acompanhar a satis
prio indivíduo. O comportamento é uma reação ao campo da forfação da necessidade, a experiência de consumação. O primeiro 
ma como este é percebido. Parece, portanto, que o comportagrupo parece ter o efeito de integrar e concentrar o comporta
mento poderia ser melhor compreendido alcançando-se, tantomento numa meta, em vez de ter o efeito desintegrador que alC~ quanto possível, a estrutura de referência interna da própria pesguns psicólogos sugeriram. Portanto, desde que não seja excessi
soa, para ver o mundo da experiência, na medida do possível,vo, o medo acelera a organização do indivíduo na direção de es
pelos olhos dela. capar do perigo, e a inveja competitiva concentra os esforços do ( ~j 
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-~, O que estivemos fazendo durante a maior parte do tempo 
(..!;J em psicologia pode ser equiparado aos primeiros estudos de so

ciedades primitivas. O observador relatava que esses povos pri
mitivos comiam várias comidas ridículas, realizavam cerimônias 
fantásticas e sem sentido e comportavam-se de uma maneira que 
combinava virtude e depravação. O que ele não via era que esta
va observando a partir de sua própria estrutura de referência e 
colocando seus próprios valores nos modos de comportamento 
deles. Fazemos a mesma coisa em psicologia quando falamos em 
"comportamento de tentativa e erro", "delírios", "comporta
mento anormal" e assim por diante. Não percebemos que esta
mos avaliando a pessoa a partir da nossa estrutura de referência, 
ou de alguma outra razoavelmente generalizada, mas que a úni
ca maneira significativa de compreender seu comportamento é 
compreendê-lo da forma como a pessoa o percebe, assim como 
a única maneira de compreender uma outra cultura é assumir a 
estrutura de referência dessa cultura. Quando isso é feito, os vá
rios comportamentos estranhos e sem sentido são vistos como sen
do parte de uma atividade significativa e dirigida para uma me
ta. Não existe portanto, tal coisa como um comportamento alea
tório de tentativa e erro, um delírio, exceto quando o indivíduo 
pode aplicar esses termos a seu comportamento passado. No pre
sente, o comportamento sempre tem uma razão de ser e é uma 
resposta à realidade percebida. 

Se pudéssemos experimentar empaticamente todas as sensa
ções sensoriais e viscerais do indivíduo, se pudéssemos experimen
tar todo o seu campo fenomenológico, incluindo os elementos 
conscientes e as experiências que não foram trazidas ao nível da 
consciência, teríamos a base perfeita para compreender o signifi
cado de seu comportamento e prever seu comportamento futu
ro. Este é um ideal impossível de ser alcançado. Por isso, uma 
das linhas de desenvolvimento em psicologia foi compreender, 
avaliar e prever o comportamento da pessoa a partir de uma es
trutura de referência externa. Esse desenvolvimento não foi mui
to satisfatório, em grande medida porque envolve um grau mui-
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to alto de inferência. A interpretação do significado de uma de

terminada parcela de comportamento passa a depender do fato , 


de se as inferências são feitas, digamos, por um aluno de Clark 

Hull ou por um seguidor de Freud. Por esta e outras razões, a 

possibilidade de utilizar o campo fenomenológico do indivíduo 

como uma base significativa para a ciência da psicologia parece 

promissora. Pode haver um consenso quanto à maneira específi

ca pela qual o mundo é experimentado pelo indivíduo, e seu com

portamento segue, de forma definida e clara, sua percepção. As

sim, com um consenso possível em relação aos dados para uma 

ciência, a ciência pode, presumivelmente, desenvolver-se. 


O fato de apontarmos as vantagens de se visualizar o com
portamento a partir da estrutura de referência interna não quer 
dizer que esta seja a via perfeita para o conhecimento. Há mui
tas desvantagens nisso. Em primeiro lugar, estamos limitados, em 
grande medida, a obter um contato com o campo fenomenológi
co da forma como este é experimentado na consciência. Isto sig
nifica que, quanto maior a área de experiência que se encontra 
fora da consciência, mais incompleto será o quadro. Quanto mais 
tentamos inferir o que está presente no campo fenomenológico 
não consciente (como na interpretação de técnicas projetivas), 
mais complexas ficam as inferências, até que a interpretação das 
projeções do cliente pode tornar -se meramente uma ilustração das 
projeções do clínico. 

Além disso, nosso conhecimento da estrutura de referência 
da pessoa depende, basicamente: de algum tipo de comunicação € 
por parte do indivíduo. A comunicação sempre é falha e imper
feita. Assim, só de maneira vaga podemos ver o mundo da expe
riência da forma como ele parece ser para o indivíduo. 

Podemos resumir logicamente a situação como um todo da 
seguinte maneira: 

É possível alcançar, até certo ponto, a estrutura de referência 

de outra pessoa, porque muitos dos objetos da percepção - self, 

pais, professores, patrões etc. - encontram correspondência em 
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nosso próprio campo de percepção e praticamente todas as atitu
des em relação a esses objetos - como medo, raiva, aborrecimen
to, amor, ciúme, satisfação - estão presentes em nosso próprio 
mundo de experiências. 

Assim, podemos inferir, de forma bastante direta a partir da 
comunicação do indivíduo, ou menos acuradamente a partir da ob
servação de seu comportamento, uma parte de seu campo de per
cepção e de experiência. 

Quanto mais suas experiências estejam disponíveis à sua cons
ciência, mais é possível, ao indivíduo, transmitir um quadro total 
de seu campo fenomenológico. 

Quanto mais sua comunicação seja uma expressão livre, inal
terada por qualquer necessidade ou desejo de ser defensivo, mais 
adequada será a comunicação do campo. (Assim, um diário tende 
a comunicar melhor o campo de percepção do que uma declaração 
ao tribunal de um indivíduo em julgamento.) 

Foi, provavelmente, pelas razões que acabamos de expor que 
o aconselhamento centrado no cliente mostrou-se um método tão 
valioso para observar o comportamento a partir da estrutura de 
referência da pessoa. A situação minimiza a necessidade de ati
tudes defensivas. O comportamento do orientador minimiza in
fluências prejudiciais sobre as atitudes expressas. A pessoa, nor
malmente, sente-se motivada a comunicar seu próprio mundo es
pecial, e os procedimentos utilizados encorajam-na a isso. A co
municação cada vez maior traz, gradualmente, mais experiências 
para o âmbito da consciência, e assim, obtém-se um quadro mais 
completo e acurado do mundo de experiências do indivíduo. Dessa 
forma, emerge um quadro de comportamento muito mais com
preensível. 

Deve-se acrescentar também que os resultados dinâmicos _ 
para o cliente e para o aprendizado do terapeuta - obtidos na 
terapia centrada no cliente pela comunicação de alguma parte do 
campo de percepção levaram-nos a sentir que essa maneira de vi
sualizar a experiência encontra-se muito mais próxima das leis bá
sicas do processo da personalidade e do comportamento. Além 
de uma compreensão mais nítida do significado do comportamen
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to, as oportunidades para um novo aprendizado são maximiza
das quando abordamos o indivíduo sem um conjunto preconce- . 
bido de categorias nas quais esperamos encaixá-lo. 

VIII) Uma parte do campo da percepção total torna-se gradual
mente diferenciada como self. 

Mead, Cooley, Angyal, Leckye outros constituíram para au
mentar nossos conhecimentos sobre o desenvolvimento e funcio
namento do self. Temos muito a dizer sobre vários aspectos da iI
operação do self. Para começar, afirmamos que, gradualmente, 
à medida que o bebê se desenvolve, uma parte de seu mundo par
ticular total torna-se reconhecida como "eu", "mim", "me". 
Há muitas dúvidas intrigantes, e ainda não respondidas, com re
lação ao conceito de self que começa a despontar. Tentaremos 
apresentar algumas delas. 

A interação social é necessária para que um self se desenvol
va? Uma pessoa hipotética criada sozinha numa ilha deserta te
ria um self? O self é, basicamente, um produto do processo de 
simbolização? O fato de que as experiências podem ser não só 
diretamente experimentadas, mas também simbolizadas e mani
puladas no pensamento, é o que torna o self possível? O self é 
simplesmente a porção simbolizada da experiência? Pesquisas con
sistentes poderão responder a essas dúvidas. 

Uma outra questão que precisa ser colocada quanto ao de
senvolvimento de um selfconsciente é o fato de ele não coexistir, 
necessariamente, com o organismo físico. Angyal comenta que 
não há possibilidade de uma linha divisória definida entre orga
nismo e ambiente, e que, da mesma forma, não há um limite de
finido entre a experiência do self e a do mundo exterior. O fato 
de um objeto ou uma experiência serem ou não considerados co
mo parte do self depende, em grande medida, de serem ou não 
percebidos como estando dentro do controle do self. Os elemen
tos que controlamos são vistos como parte do self, mas quando 
um objeto, que pode ser inclusive uma parte de nosso corpo, 
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encontra-se fora de controle, é experimentado como fazendo me
nos parte do selj. Por exemplo, um pé "que dorme" por falta 
de circulação torna-se para nós um objeto, em vez de uma parte 
do selj. Talvez seja esse "gradiente de autonomia" que dê ao be
bê pela primeira vez, a consciência do selj, quando ele, pela pri
meira vez, tem consciência de uma sensação de controle sobre al
gum aspecto de seu mundo de experiências. 

É preciso esclarecer que, embora alguns autores utilizem o 
termo seljcomo sinônimo de "organismo", ele está sendo usado 

\.!iI aqui num sentido mais restrito, ou seja, a consciência de ser, de 
funcionar. 

IX) Como resultado da interação com o ambiente, e particular
mente como resultado da interação avaliatória com os outros, é 

formada a estrutura do self - um padrão conceituaI organiza
do, fluido e coerente de percepções de caracterfsticas e relações 
do "eu" ou do "mim", juntamente com valores ligados a esses 
conceitos. 

X) Os valores ligados a experiências e os valores que fazem parte 
da estrutura do self são, em alguns casos, valores experimenta
dos diretamente pelo organismo e, em outros casos, valores in
trojetados ou tomados de outras pessoas que, percebidos defor
ma distorcida, parecem ter sido experimentados diretamente. 

Talvez seja melhor discutir essas duas importantes proposi
ções juntas. Nos últimos anos, foram revistas e reformuladas tan
tas vezes pelo autor, que é quase certo que a formulação atual 
também seja inadequada. No entanto, dentro da faixa de expe
riênciaque essas proposições tentam simbolizar, parece haver cla
ramente alguns aprendizados muito importantes para o teórico 
da personalidade. 

Ao interagir com seu ambiente, o bebê gradualmente cons
trói conceitos sobre si mesmo, sobre o ambiente e sobre si mes
mo em relação ao ambiente. Embora esses conceitos sejam não-
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verbais e possam não estar presentes na consciência, isto não os 
impede de funcionar como princípios orientadores, conforme Lee
per (111) demonstrou. Intimamente associada com todas essas ex
periências está uma apreciação "organísmica" que parece muito 
importante para compreender o desenvolvimento posterior. Ao 
mesmo tempo que ocorre uma nova consciência de "eu experi

I 
I 

mento", há também a consciência de "eu gosto", "eu não gos
to", "eu estou com frio e não gosto disso", "eu estou aconche
gado e gosto disso", "eu consigo alcançar meus dedos dos pés 
e acho isso gostoso" - essas afirmativas parecem ser descrições 
adequadas da experiência do bebê, embora ele não disponha dos 
símbolos verbais que utilizamos. Ele parece valorizar as experiên
cias que percebe como aperfeiçoadoras e atribuir um valor nega
tivo às experiências que parecem ameaçá-lo ou que não o preser
vam ou aperfeiçoam. 

Logo entra nesse quadro a avaliação do selj pelos outros. 
"Você é um bom menino", "Você é um menino levado" - es
tas e outras avaliações semelhantes dele e de seu comportamen
to, feitas pelos pais e outras pessoas, passam a constituir uma 
parte grande e significativa do campo de percepção do bebê. As 
experiências sociais, as avaliações sociais feitas pelos outros, 
tornam-se uma parte de seu campo fenomenológico, juntamente 
com experiências que não envolvem os outros - por exemplo, 
o fato de que aquecedores são quentes, escadas são perigosas e 
doces são gostosos. 

Parece que é nesse estágio que se desenvolvem uma simboli- C;' 
zação distorcida da experiência e a negação de experiências para 
a consciência, que têm um significado importante para o desen
volvimento posterior de desajustamentos psicológicos. Tentemos 
colocar isto em termos gerais e esquemáticos. 

Um dos primeiros e mais importantes aspectos da experiên
cia de si mesmo pela criança comum é que ela é amada por seus 
pais. Ela percebe a si própria como agradável e digna de amor, 
percebe o relacionamento com os pais com uma relação de afeto 
e experimenta tudo isso com satisfação. Este é um elemento sig
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nificativo e básico da estrutura do selj quando esta começa a se 
formar. 

Ao mesmo tempo que experimenta valores sensoriais positi
vos, a criança experimenta, de outras formas, o aperfeiçoamen
to. É agradável ter movimentos intestinais em qualquer momen
to ou lugar em que a tensão fisiológica é experimentada. É satis
fatório e bom golpear, ou tentar eliminar, o irmãozinho mais no
vo. A princípio, quando essas coisas são experimentadas, não são (~ 
necessariamente incoerentes com o conceito de si mesma como 
uma pessoa merecedora de amor. 

Mas, então, surge uma séria ameaça ao selj da criança. Ela 
experimenta palavras e ações de seus pais com relação a esses com
portamentos satisfatórios, e com as palavras e ações vem o senti
mento de que "Você é ruim, o comportamento é ruim, e você 
não é amada ou digna de amor quando se comporta dessa ma
neira". Isto constitui uma profunda ameaça à estrutura nascente 
do selj. O dilema da criança poderia ser esquematizado nestes ter
mos: "Se eu admitir à consciência as satisfações desses compor
tamentos e os valores que apreendo nessas experiências, isto será 
incoerente com meu seljcomo sendo amado ou digno de amor" . 

Seguem-se, então, certos resultados no desenvolvimento da 
criança comum. Um resultado é a negação, para a consciência, 
das satisfações experimentadas. O outro é uma distorção da sim
bolização da experiência dos pais. A simbolização acurada seria: 
"Percebo que meus pais experimentam este comportamento coG' 
mo insatisfatório para eles". A simbolização distorcida para pre
servar o conceito ameaçado de seljé: "Eu percebo este compor
tamento como insatisfatório". 

Parece ser dessa forma que as atitudes dos pais não apenas 
são introjetadas mas, o que é muito mais importante, são experi
mentadas de uma forma distorcida -, não como a atitude de ou
tra pessoa, mas como se fossem baseadas na evidência do equi
pamento sensorial e visceral da própria criança. Assim, pela sim
bolização distorcida, a expressão de raiva passa a ser experimen
tada como "má", embora a simbolização mais acurada fosse que 
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a expressão de raiva é freqüentemente experimentada como sa
tisfatória ou enriquecedora. A representação mais acurada, po
rém, não tem permissão para entrar na consciência, e quando en
tra a criança fica ansiosa por causa da incoerência que está abri
gando deritro de si. Conseqüentemente, "eu gosto do meu irmão
zinho" permanece como o padrão que faz parte do conceito do 
selj, porque é o conceito que foi introjetado dos outros pela dis
torção da simbolização, mesmo quando a experiência primária 
apresenta muitas gradações de valor na relação, desde "eu gosto 
do meu irmãozinho" até "eu o odeio!" Assim, os valores que 
a criança liga à experiência dissociam-se de seu próprio funcio
namento organísmico, e a experiência é avaliada em termos das 
atitudes de seus pais, ou de outras pessoas que estejam intima
mente associadas a ela. Esses valores passam a ser aceitos como 
tão "reais" quanto os valores conectados a experiências diretas. 
O selj formado a partir dessa prática de distorcer as evidências 
sensoriais e viscerais para adequá-las à estrutura já presente ad
quire uma organização e integração que o indivíduo tenta pre
servar. O comportamento é visto como algo que aperfeiçoa esse 
seljquando nenhum valor foi apreendido através de reações sen
soriais ou viscerais; o comportamento é visto como oposto à ma
nutenção ou ao aperfeiçoamento do selj quando não há nenhu
ma reação sensorial ou visceral negativa. Parece que é neste pon
to que o indivíduo entra no caminho que, mais tarde, descreverá 
como "eu, na verdade, não me conheço direito". As reações sen
soriais e viscerais primárias são ignoradas, ou não têm permis
são para vir à consciência, exceto em forma distorcida. Os valo
res que poderiam ser desenvolvidos a partir delas não podem ser 
admitidos à consciência. Um conceito de seljbaseado, em parte, 
numa simbolização distorcida tomou o lugar deles. 

A partir dessas fontes duais - a experiência direta pelo in
divíduo e a simbolização distorcida de reações sensoriais resul
tando na introjeção de valores e conceitos como se tivessem sido 
experimentados - cresce a estrutura do selj. Com base na evi
dência e na experiência clínica, parece que a melhor definição do 
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conceito do selj, ou da estrutura do selj, seria ao longo dessas 
linhas. A estrutura do seljé uma configuração organizada de per
cepções do selj admissíveis à consciência. É composta de elemen
tos como as percepções das próprias características e habilidades; 
os objetos da percepção e os conceitos do seljem relação aos ou
tros e ao ambiente; as qualidades de valor percebidas como asso
ciadas a experiências e objetos; e as metas e ideais percebidos co
mo tendo valor positivo ou negativo. Trata-se, portanto, do qua
dro organizado - existindo na consciência como figura ou pla
no de fundo - do selj e do selj em relacionamento, juntamente 
com os valores positivos ou negativos associados a essas qualida
des e relações, da forma como são percebidas como existindo no 
passado, presente ou futuro. 

Talvez valha a pena considerar, por um momento, a manei
ra como a estrutura do seljpoderia ser formada sem o elemento 
de distorção e negação da experiência. Tal discussão é, em certa 
medida, uma digressão e antecipa algumas das proposições se
guintes, mas pode servir também como introdução a algumas 
delas. 

Nossa experiência em terapia centrada no cliente propõe al
gumas respostas promissoras à questão de como uma criança po
deria desenvolver uma estrutura de selj que não contivesse as se
mentes de dificuldades psicológicas posteriores. Consideremos, 
muito brevemente, e uma vez mais de forma esquemática, o tipo 
de experiência que constituiria uma base para um desenvolvimento 
psicologicamente sadio do selj. O início é o mesmo que acaba
mos de descrever. A criança experimenta e avalia suas experiên
cias de maneira positiva ou negativa. Começa a perceber a si pró
pria como um objeto psicológico, e um dos elementos mais bási
cos é a percepção de si mesma como uma pessoa amada. Como 
em nossa primeira descrição, a criança experimenta satisfação em 
comportamentos como bater no irmãozinho mais novo. Mas, nes
te ponto, ocorre a diferença crucial. O pai ou a mãe capaz de (1) 
aceitar sinceramente esses sentimentos de satisfação experimen
tados pela criança (2) aceitar integralmente a criança que os ex-
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perimenta, e (3) aceitar ao mesmo tempo, seus próprios sentimen
tos de que tal comportamento é inadmissível na família, cria pa
ra a criança uma situação muito diferente da habitual. A criança 
nessa relação não experimenta ameaça ao conceito de si mesma 
como uma pessoa amada. Pode experimentar por completo e acei
tar dentro de si mesma, e como uma parte dela, os sentimentos 
agressivos em relação ao irmãozinho. Pode experimentar integral
mente a percepção de que seu comportamento agressivo não é 
apreciado pela pessoa que a ama. O que irá fazer então depende 
de sua avaliação consciente dos elementos da situação - a força 
de seu sentimento de agressão, as satisfações que ele obteria ba
tendo no bebê, as satisfações que obteria agradando seus pais. 
O comportamento resultante seria, provavelmente, social em al
gumas ocasiões e agressivo em outras. Nem sempre se conforma
ria por inteiro aos desejos dos pais e nem sempre seria socialmente 
"bom". Seria um comportamento de adaptação de um indiví
duo diferenciado, singular e dono de si mesmo. A grande vanta
gem, no que se refere à saúde psicológica, é que esse comporta
mento seria realista, baseado numa simbolização acurada de to
das as evidências oferecidas pelo equipamento sensorial e visce
ral da criança na situação. Talvez pareça diferir apenas um pou
co da descrição apresentada anteriomente, mas a diferença é muito 
importante. Como a estrutura nascente do selj não é ameaçada 
de perda de amor, como os sentimentos são aceitos pelos pais, 
a criança, nesse caso, não precisa negar à consciência as satisfa
ções que experimenta e nem precisa distorcer sua experiência da 
reação dos pais, encarando-a como sua. Em vez disso, retém um 
seljseguro, que pode servir para orientar seu comportamento pela 
admissão livre à consciência, em formas acuradamente simboli
zadas, de todas as evidências relevantes de sua experiência em ter
mos das satisfações organísmicas que provocam, tanto imedia
tas quanto duradouras. A criança desenvolve, assim, uma estru
tura sólida de selj na qual não existe negação ou distorção de ex
periências. 

Tendo procurado oferecer uma visão prévia do desenvolvi
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menta saudável de acordo com o ponto de vista geral desta teo
ria, vamos retornar a uma visão mais generalizada da personali
dade, examinando a organização da experiência, a relação entre 
o comportamento e o selj e outros tópicos pertinentes. 

XI) À medida que ocorrem na vida do indivíduo, as experiências 
podem (a) ser simbolizadas, percebidas e organizadas em algu
ma relação com o self, (b) ser ignoradas porque não há relação 
percebida com a estrutura do self, ou (c) ter sua simbolização ne
gada ou distorcida porque a experiência é incoerente com a es
trutura do self. 

Examinemos primeiro as experiências ignoradas por serem 
irrelevantes para a estrutura do selj. Há vários ruídos acontecen
do neste momento, à distância. Até que sirvam à minha necessi
dade intelectual de um exemplo, estou relativamente alheio a eles. 
Eles existem no pano de fundo de meu campo fenomenológico, 
mas não reforçam ou contradizem meu conceito de selj, não sa
tisfazem nenhuma necessidade relacionada ao selj, são ignora
dos. Com freqüência, poderia haver dúvida quando ao fato de 
sequer existirem no campo fenomenológico, não fosse a capaci
dade de nos focalizarmos nessas experiências quando elas podem 
servir a uma necessidade. Ando por uma rua dezenas de vezes, 
ignorando a maior parte das sensações que experimento. No en
tanto, hoje, preciso de uma loja de ferragens. Lembro de ter vis
to uma na rua, embora nunca a houvesse "notado". Agora que 
essa experiência satisfaz uma necessidade do selj, pode ser trazi
da do plano de fundo para a figura. É verdade, sem dúvida, que 
a grande maioria de nossas experiências sensoriais são assim ig
noradas, nunca sendo trazidas ao nível da simbolização consciente 
e existindo apenas como sensações orgânicas, sem qualquer rela
ção percebida com o conceito organizado do selj ou ao conceito 
do selj em relação ao ambiente. 

Ainda mais importantes são as experiências aceitas na cons
ciência e organizadas em alguma relação com a estrutura do selj 
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- ou por satisfazerem uma necessidade do seljou por serem coe
rentes com a estrutura do selje, por isso, a reforçam. Uma clien
te que tem um conceito de selj do tipo "Não sinto que posso as
sumir meu lugar na sociedade como todo mundo", percebe que 
não aprendeu com seus trabalhos escolares, que fracassa quando 
tenta fazer as coisas, que não reage normalmente, e assim por 
diante. Seleciona entre suas muitas experiências sensoriais aque
las que se encaixam em seu conceito de si mesma. (Mais tarde, 
quando seu conceito de selj se altera, percebe que se empenhou 
com sucesso em novos projetos, que é suficientemente normal para 
lidar bem com a vida.) 

Da mesma forma, muitas experiências são simbolizadas par
qué se relacionam com as necessidades do selj. Reparo num livro 
porque ele trata de um tópico que desejo aprender; percebo gra
vatas quando estou pensando em comprar uma para mim. O ofi
cial da infantaria percebe trechos de terra recém-revolvida na es
trada quando estes podem indicar a existência de uma mina ex
plosiva. 

O terceiro grupo de experiências sensoriais e viscerais, aque
las que parecem ser impedidas de entrar na consciência, é o que 
exige nossa atenção mais cuidadosa, pois nesse âmbito repousam 
muitos fenômenos do comportamento humano que os psicólo
gos vêm tentando explicar. Em alguns casos, a negação da per
cepção é algo bastante consciente. A cliente citada acima, cujo 
conceito do selj era tão negativo, declara: "Quando as pessoas 
me dizem que sou inteligente, simplesmente não acredito. Eu... 
acho que não quero acreditar. Não sei por que não quero acredi
tar. .. eu simplemente não quero. Isso deveria me dar confiança, 
mas não dá. Acho que elas não sabem de nada". Nesse caso, ela 
pode perceber e aceitar prontamente qualquer depreciação que 
façam dela, porque isso combina com seu conceito de selj. Mas 
as avaliações contraditórias são negadas pela seleção e ênfase de 
outras percepções, como a de que é impossível que os outros a 
conheçam de fato. Esse tipo de negação mais ou menos consciente 
da percepção é, certamente, algo freqüente entre as pessoas. 
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Há, porém, um tipo ainda mais significativo de negação, que 
corresponde ao fenômeno que os freudianos tentaram explicar 
através do conceito de repressão. Nesse caso, parece existir uma 
experiência orgânica, mas não há simbolização dessa experiên
cia, ou apenas uma simbolização distorcida, porque uma repre
sentação consciente adequada dela seria totalmente incoerente com 
o conceito de selj. Dessa forma, uma mulher cujo conceito de 
selj foi profundamente influenciado por uma formação rigida
mente moralista e religiosa-experimenta fortes desejos orgânicos 
de satisfação sexual. O fato de simbolizá-los, de permitir que apa
reçam na consciência, provocaria uma contradição traumática 
com seu conceito de selj. A experiência orgânica é algo que ocor
re e é um fato orgânico. Mas a simbolização desses desejos, de 
forma a que se tornassem parte da consciência, é algo que o selj 
consciente pode impedir - e de fato o faz. O adolescente criado 
num lar excessivamente solícito, e cujo conceito de selj é de al
guém que sente gratidão pelos pais, pode sentir uma raiva inten
sa do controle sutil que está sendo exercido sobre ele. Organica
mente, ele experimenta as alterações fisiológicas que acompanham 
a raiva, mas seu seljconsciente pode impedir que essas experiên
cias sejam simbolizadas e, portanto, conscientemente percebidas. 
Ou pode simbolizá-las de uma forma distorcida, que seja coerente 
com sua estrutura de selj, percebendo essas sensações orgânicas, 
por exemplo, como uma "terrível dor de cabeça". 

Assim, a organização fluida, mas coerente, que é a estrutu
ra ou o conceito de seljnão permite a intrusão de uma percepção 
que não esteja de acordo com ela, exceto sob certas condições 
que examinaremos mais adiante. Na maioria das vezes, reage co
mo um protoplasma quando um corpo estranho ameaça intro
duzir-se; procura impedir a entrada. 

Deve-se observar que as percepções são excluídas por serem 
contraditórias, não por serem depreciativas. Aceitar uma percep
ção que alteraria o conceito de seljnuma direção socialmente acei
tável ou de expansão parece quase tão difícil quanto aceitar uma 
experiência que o alterasse numa direção socialmente reprovável 
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ou de constrição. A cliente com pouca autoconfiança citada aci

ma tem tanta dificuldade em aceitar sua inteligência quanto uma 


. pessoa com um autoconceito de superioridade em aceitar expe

riências que indicassem mediocridade. 

Muitas questões intrigantes estão relacionadas à pergunta: 
Como é efetuada a negação? Estudando nosso material clínico 
e os casos gravados, alguns de nós - incluindo o autor - come
çaram a desenvolver a teoria de que, de alguma forma, a expe
riência podia ser reconhecida como ameaçadora e impedida de 
entrar na consciência, sem que a pessoa tivesse a menor consciên
cia dela, mesmo que momentânea. Para outros do grupo, esta 
parecia uma explicação absurda, já que envolvia um processo de 
"conhecer sem conhecer", de "perceber sem perceber". 

Nesse ponto, vários estudos esclarecedores começaram a che
gar do laboratório. Do trabalho de Bruner e Postman sobre os 
fatores pessoais que influenciam a percepção, vieram certas des
cobertas ligadas diretamente ao problema que acabamos de enun
ciar. Parece que, mesmo na apresentação taquistoscópica de uma 
palavra, o sujeito "conhece", ou "pré-percebe" ou reage ao va
lor positivo ou negativo da palavra antes que o estímulo seja re
conhecido na consciência. Esse aspecto dos estudos de percepção 
citados podem ser revistos nas referências a Postman, Bruner e 
McGinnies (151), McGinnies (122) e McCleary e Lazarus (121). 
O peso cada vez maior das evidências baseadas em estudos cada 
vez mais importantes parece justificar a conclusão seguinte. O in
divíduo, aparentemente, é capaz de discriminar entre estímulos 
ameaçadores e não-ameaçadores e de reagir de acordo com isso, 
mesmo que não seja capaz de reconhecer conscientemente os es
tímulos a que está reagindo. McCleary e Lazarus, cujo estudo é 
o mais cuidadosamente controlado entre todos os realizados até 
o momento, criaram o termo "subcepção" para descrever esse 
processo. O indivíduo percebe subliminarmente uma palavra 
ameaçadora, como é indicado por sua resposta epidérmica gal
vânica, mesmo quando o tempo de exposição é limitado demais 
para que ele de fato a tenha percebido. Embora perceba a pala
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vra erradamente na consciência, sua reação autônoma tende a ser l' illdicada pelo conceito de self. Quando o organismo é impelido 
uma resposta a uma situação ameaçadora, como revela a reação a sal isfazer suas necessidades no mundo que ele experimenta, a 
galvânica da pele. Os autores concluem que "Mesmo quando um 
sujeito é incapaz de reportar uma discriminação visual [ou seja, 
ele reporta incorretamente quando é obrigado a fazer uma esco
lha], ainda assim é capaz de fazer uma discriminação de estímu
los em algum nível abaixo do que é requerido para o reconheci
mento consciente" (121, p. 178). 

Esse tipo de descoberta parece corroborar nossa hipótese clí
nica e teórica de que o indivíduo pode negar experiências à cons
ciência sem jamais ter estado consciente delas. Existe, pelo me
nos, um processo de "subcepção", uma reação organísmica fi
siológica avaliatória e discriminatória à experiência, que pode pre
ceder a percepção consciente dessa experiência. Isto fornece .uma 
descrição básica possível para a maneira como a simbolização acu
rada e a consciência de experiências ameaçadoras para o selfpo
dem ser impedidas. 

Podemos encontrar aí também uma base para descrever a 
ansiedade que acompanha tantos desajustamentos psicológicos. 
A ansiedade pode ser a tensão exibida pelo conceito organizado 
do self quando essas "subcepções" indicam que a simbolização 
de certas experiências seria destrutiva para a organização. Se es
se trabalho experimental for confirmado por novas pesquisas, ofe
recerá um elo necessário na descrição do modo como ocorre a 
repressão ou negação de experiências à consciência. Clinicamen
te, parece que parte desse processo indicado pelo termo "subcep
ção" é necessária para explicar os fenômenos observados. 

XII) A maior parte dos modos de comportamento adotados pelo 
organismo são os que apresentam coerência com o conceito de 
self. 

A despeito de algumas exceções significativas a esta afirma
ção (que serão discutidas na proposição seguinte), é importante 
notar que, na maioria dos casos, a forma do esforço de busca 

for IIIa adotada por impulso deve ser coerente com o conceito de 
se({ O homem que tem certos valores associados à honestidade 
não pode empenhar-se em obter realizações através de meios que 
lhe pareçam desonestos. A pessoa que vê a si própria como des
provida de sentimentos agressivos não pode satisfazer uma ne
cessidade de agressão de nenhum modo direto. As necessidades 
só podem ser satisfeitas por meios que sejam coerentes com o con
ceito organizado de self. 

Na maioria dos casos, esses meios não implicam nenhuma 
distorção da necessidade que está sendo satisfeita. Das várias 
maneiras de satisfazer a necessidade de comida ou de afeto, o 
indivíduo seleciona apenas aquelas que sejam coerentes com 
o conceito que ele tem de si mesmo. Existem ocasiões, porém, 
em que a negação da experiência citada acima desempenha um 
papel nesse processo. Por exemplo, um piloto que vê a si pró
prio como corajoso e relativamente livre de medos recebe uma 
missão que envolve grande risco. Fisiologicamente, ele experi
menta medo e uma necessidade de escapar do perigo. Essas rea
ções não podem ser simbolizadas na consciência, uma vez que 
seriam muito contraditórias com seu conceito de self. A necessi
dade orgânica, porém, persiste. Ele pode perceber que "o mo
tor não está fazendo um barulho muito normal", ou que "es
tou me sentindo mal e com o estômago enjoado" e, com base 
nisso, livrar-se da missão. Nesse exemplo, como em muitos ou
tros que poderiam ser citados, as necessidades orgânicas existem, 
mas não podem ser admitidas à consciência. O indivíduo adota 
um comportamento que satisfaça essa necessidade orgânica, po
rém através de canais que sejam coerentes com seu conceito de 
self. A maior parte dos comportamentos neuróticos é desse ti
po. Na neurose típica, o organismo satisfaz uma necessidade não 
reconhecida pela consciência através de meios comportamentais 
coerentes com o conceito de selfe que, portanto, podem ser cons
cientemente aceitos. 
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Em muitos comportamentos relativamente neutros, a regu
lação da forma de comportamento pelo conceito de self, como 
é colocada nesta proposição, não é perceptível e pode parecer ine
xistente. Esse controle torna-se imediatamente evidente, porém, 
quando o comportamento toma um rumo que seria incoerente 
com o self. Assim, um comportamento como o sono, derivado 
de uma necessidade de reduzir as tensões musculares relaciona
das à fadiga, é neutro na maioria dos casos, no que se refere ao 
conceito de self. No entanto, a mãe que se sente responsável pela 
filha adolescente não consegue dormir até que o barulho da por
ta e os passos no corredor indiquem que a filha chegou em casa. 
Adormecer seria incoerente com seu conceito de self. Da mesma 
forma, o homem que vê a si próprio como um indivíduo cons
ciencioso e responsável acorda cedo quando suas responsabilida
des assim o exigem, apesar de sua necessidade orgânica de sono. 

XIII) Em alguns casos, o comportamento pode ser induzido por 
experiências e necessidades orgânicas que não foram simboliza
das. Tal comportamento pode ser incoerente com a estrutura do 
self mas, em tais casos, o indivíduo não é "dono" do compor
tamento. 

Em momentos de grande perigo ou outras situações de emer
gência, o indivíduo pode comportar-se com eficiência e engenho
sidade para satisfazer as necessidades de segurança ou qualquer 
outra necessidade existente, mas sem que tais situações, ou o com
portamento induzido, sejam traduzidos para a simbolização cons
ciente. Em tais casos, o indivíduo sente "Eu não sabia o que es
tava fazendo", "Eu não era responsável pelo que estava fazen
do". O selfconsciente não sente nenhum grau de controle sobre 
as ações que ocorreram. A mesma afirmação pode ser feita em 
relação ao ronco ou ao comportamento agitado durante o sono. 
O self não está com o controle e o comportamento não é visto 
como parte do self. 

Um outro exemplo desse tipo de comportamento ocorre 

UMA TEORIA DA PERSONALIDADE 

579 

quando muitas necessidades organicamente experimentadas são 
negadas à consciência por serem incoerentes com o conceito de 
self. A pressão da necessidade orgânica pode tornar-se tão gran
de, que o organismo inicia seu próprio comportamento de busca 
e, assim, proporciona a satisfação da necessidade, sem jamais re
lacionar o comportamento de busca ao conceito de self. Dessa 
forma, um rapaz cuja educação desenvolveu um autoconceito de 
pureza e afastamento de impulsos sexuais "sujos" foi preso por 
levantar as saias de duas meninas para examiná-las. Ele insistiu 
que não poderia ter apresentado tal comportamento e, quando 
confrontado com as testemunhas, foi taxativo ao afirmar: "Eu 
não estava em meu juízo normal" . A sexualidade em desenvolvi
mento de um adolescente, com a curiosidade que a acompanha, 
deu origem a uma forte necessidade orgânica para a qual parecia 
não haver um canal de satisfação que fosse coerente com o con
ceito de self. Assim, o organismo acabou comportando-se de for
ma a obter a satisfação, mas esse comportamento não foi senti
do como parte do self, e de fato não era. Foi um comportamento 
dissociado do conceito de selfe sobre o qual o rapaz não exerceu 
um controle consciente. O caráter organizado do comportamen
to origina-se do fato de que o organismo pode, fisiologicamente, 
iniciar e executar comportamentos complexos para satisfazer suas 
necessidades. 

Em muitos casos de desajustamento psicológico, uma das 
causas de preocupação do indivíduo é que alguns tipos de com
portamento ocorrem sem o seu controle ou a possibilidade de seu 
controle. "Não sei por que faço isso. Eu não quero fazer, no en
tanto eu faço", é um tipo muito comum de afirmação. E tam
bém as noções: "Eu simplesmente não sou eu mesmo quando fa
ço essas coisas", "Eu não sabia o que estava fazendo", "Não 
tenho controle sobre essas reações". Em todos os casos, faz-se 
referência a um comportamento organicamente determinado, ba
seado em experiências cuja simbolização acurada foi negada, e 
realizado portanto, sem que se tenha estabelecido qualquer rela
ção coerente com o conceito de self. 
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XIV) O desajustamento psicológico existe quando o organismo 
nega à consciência experiências sensoriais e viscerais significati
vas que, conseqüentemente, não são simbolizadas e organizadas 
na gestalt da estrutura do self. Quando essa situação ocorre, há 
uma tensão psicológica básica ou potencial. 

A base para esta proposição ficou evidente nas afirmações 
anteriores. Se pensarmos na estrutura do selj como sendo uma 
elaboração simbólica de uma parte do universo particular de ex
periências do organismo, podemos constatar que, quando se ne
ga simbolização a uma parte muito grande desse universo parti
cular, resultam certas tensões básicas. Descobrimos, então, que 
há uma discrepância muito real entre o organismo que experimen
ta, tal como ele existe, e o conceito de selj que exerce uma in
fluência tão dominadora sobre o comportamento. Esse seljé, ago
ra, muito pouco representativo da experiência do organismo. O 
controle consciente torna-se mais difícil à medida que o organis
mo luta para satisfazer necessidades que não são conscientemen
te admitidas e para reagir a experiências negada pelo selj cons
ciente. Portanto, existe tensão, e se o indivíduo torna-se um pouco 
consciente dessa tensão ou discrepância, sente-se ansioso, sente 
que não é uno ou integrado, que está inseguro quanto a sua dire
ção. Essas afirmações podem não ser as responsáveis aparentes 
pelo desajustamento. As causas aparentes, com mais freqüência, 
têm a ver com dificuldades ambientais que estejam sendo enfren
tadas, mas, à medida que o indivíduo sente-se livre para revelar 
uma parte maior do campo de percepção que está disponível à 
sua consciência, o sentimento de falta de integração interior ge
ralmente é comunicado. Assim, declarações como "Não sei do 
que tenho medo"; "Não sei o que quero", "Não consigo me de
cidir a respeito de nada", "Não tenho nenhuma meta verdadei
ra" são muito freqüentes em casos de aconselhamento e indicam 
a falta de uma direção objetiva integrada em que o indivíduo es
teja seguindo. 

Para ilustrar brevemente a natureza do desajustamento, exa-
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minemos o quadro familiar de uma mãe a quem um perito em 
diagnósticos chamaria de rejeitadora. Ela tem, como parte de seu 
conceito de selj, toda uma constelação que pode ser resumida co
mo: "Sou uma mãe boa e amorosa". Essa conceituação de si mes
ma baseia-se em parte - conforme indicado na Proposição -, 
em simbolizações acuradas de sua experiência e, em parte, em sim
bolizações distorcidas nas quais os valores defendidos por outras 
pessoas são introjetados como se fossem sua própria experiên
cia. Com esse conceito de selj, ela pode aceitar e assimilar as sen
sações orgânicas de afeto que sente em relação ao filho. Mas a 
experiência orgânica de aversão, desagrado ou ódio pela criança 
é algo negado ao selj consciente. A experiência existe, mas não 
lhe é permitida uma simbolização acurada. A necessidade orgâ
nica é no sentido de atos agressivos que consumem essas atitudes 
e satisfaçam a tensão existente. O organismo empenha-se para 
obter essa satisfação mas, quase sempre, só pode fazer isso atra
vés dos canais que sejam coerentes com o auto conceito de uma 
boa mãe. Como uma boa mãe só poderia ser agressiva com seu 
filho se ele merecesse punição, ela percebe boa parte do compor
tamento dele como sendo ruim, merecedor de castigo; dessa for
ma, os atos agressivos podem ser consumados sem contrariar os 
valores organizados de sua imagem de selj. Se, sob grande ten
são, ela chegasse a dizer ao filho "Eu te odeio", logo se apressa
ria em explicar que "não sabia o que estava dizendo", que o com
portamento ocorreu mas estava fora do controle dela. "Não sei 
o que me fez dizer isso, porque claro que não é verdade". Este 
é um bom exemplo de desajustamento no qual o organismo está 
empenhado em obter certas satisfações no campo organicamente 
experimentado, ao passo que o conceito de selj é mais rígido e 
não pode permitir a entrada na consciência de muitas das expe
riências reais. 

Clinicamente, observam-se dois graus um pouco diferentes 
dessa tensão. Em primeiro lugar, há o tipo que acabamos de exem
plificar, no qual o indivíduo tem um autoconceito definido e or
ganizado, baseado, em parte, em suas experiências orgânicas (nes
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te caso, sentimentos de afeto). Embora esse conceito de boa mãe 
tenha sido introjetado a partir de contatos sociais, também foi 
formado, em parte, por meio de algumas das sensações efetiva
mente experimentadas pelo indivíduo, tornando-se assim mais au
tenticamente seu. 

Em outros casos, o indivíduo sente, à medida que explora 
seu desajustamento, que não tem selj, que é um zero à esquerda, 
que seu único seljconsiste em procurar fazer o que os outros acre
ditam que ele deve fazer. O conceito do selj, em outras palavras, 
é baseado quase inteiramente em avaliações de experiência em
prestadas de outras pessoas, com um mínimo de simbolização acu
rada da experiência e um mínino de apreciação organísmica dire
ta da experiência. Como os valores sustentados por outras pes
soas não se relacionam, necessariamente, com as reais experiên
cias orgânicas do indivíduo, a discrepância entre a estrutura do 
selje o mundo da experiência passa a ser expressa, gradualmen
te, como um sentimento de tensão e angústia. Uma jovem mu
lher, depois de permitir que, lentamente, suas próprias experiên
cias viessem à consciência e formassem a base de seu conceito de 
selj, expressa isso de forma muito breve e acurada: "Sempre tentei 
ser o que os outros achavam que eu deveria ser, mas agora estou 
imaginando se não deveria simplesmente ver que sou o que eu 
sou" . 

XV) O ajustamento psicológico existe quando o conceito do self 
é tal que todas as experiências sensoriais e viscerais do organis
mo são, ou podem ser, simbolicamente assimiladas para formar 
uma relação coerente com o conceito de self. 

Esta proposição pode ser expressa de várias maneiras dife
rentes. Podemos dizer que a ausência de tensão interior, ou seja, 
o ajustamento psicológico, existe quando o conceito do selj é, 
pelo menos, um pouco coerente com todas as experiências do or
ganismo. Para usar alguns dos exemplos anteriores, a mulher que 
percebe e aceita seus próprios desejos sexuais, e também percebe 
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e aceita como parte de sua realidade os valores culturais associa
dos à supressão desses desejos, estará aceitando e assimilando to
das as evidências sensoriais experimentadas pelo organismo em 
relação a isso. Isto só é possível se o seu conceito de selj, nesse 
aspecto, for amplo o bastante para incluir tanto seus desejos se
xuais quanto seu desejo de viver em alguma harmonia com sua 
cultura. A mãe que "rejeita" o filho pode perder as tensões inte
riores relativas a sua relação com ele se tiver um conceito de selj 
que lhe permita aceitar tanto os sentimentos de desagrado pela 
criança como os sentimentos de afeto e carinho. 

A sensação de redução da tensão interna é experimentada 
pelos clientes à medida que fazem progressos na direção de "ser 
o verdadeiro eu" ou de desenvolver um "novo sentimento em re
lação a mim mesmo". Uma cliente, após abandonar gradativa
mente a noção de que boa parte de seu comportamento era' 'não 
agir como eu mesma" e aceitar o fato de que seu selj podia in
cluir as experiências e os comportamentos que, até então, ela ha
via excluído, expressou seus sentimentos com estas palavras: "Eu 
me lembro de uma sensação orgânica de relaxamento. Não pre
cisava continuar lutando para encobrir e esconder essa pessoa ver
gonhosa". O custo de manter um estado de alerta defensivo pa
ra impedir que várias experiências sejam simbolizadas na cons
ciência é evidentemente grande. 

A melhor definição de integração parece ser a afirmação de 
que, pela simbolização acurada, todas as experiências sensoriais 
e viscerais podem ser admitidas à consciência e organizadas num 
único sistema internamente coerente que é ou tem relação com 
a estrutura do selj. Assim que esse tipo de integração ocorre, a 
tendência em direção ao crescimento pode tornar-se plenamente 
atuante, e o indivíduo move-se na direção normal a toda vida or
gânica. Quando a estrutura do selj é capaz de aceitar e reconhe
cer na consciência as experiências orgânicas, quando o sistema 
organizacional é expansivo o bastante para contê-las, então atinge
se uma integração clara e um senso de direção, e o indivíduo sen
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te que sua força pode e é dirigida para o claro propósito de con
cretização e aperfeiçoamento de um organismo unificado. 

Um aspecto dessa proposição para o qual temos algumas evi
dências de pesquisa, mas que poderia ser testado de maneira ain
da mais clara, é que a aceitação consciente de impulsos e percep
ções aumenta muito a possibilidade de controle consciente. Por 
essa razão, a pessoa que passa a aceitar suas próprias experiên
cias também adquire a sensação de estar com o controle de si mes
ma. Se parece intrigante que o termo "percepção consciente" se
ja usado de forma quase intercambiável com "controle conscien
te", talvez uma analogia possa ajudar a esclarecer. Estou diri
gindo meu carro numa pista coberta de gelo. Estou controlando 
sua direção (da mesma maneira que o selj sente estar com o con
trole do organismo). Desejo virar para a esquerda para acompa
nhar a curva da estrada. Neste ponto, o carro (análogo ao orga
nismo fisiológico) responde a leis físicas (análogas às tensões fi
siológicas) das quais não estou consciente e derrapa, movendo
se em linha reta em vez de contornar a curva. A tensão e o pâni
co que sinto não são tão diferentes da tensão da pessoa que des
cobre estar "fazendo coisas que não combinam comigo, que não 
posso controlar" . A terapia também é similar. Se tenho consciên
cia e estou disposto a aceitar todas as minhas experiências senso
riais, sinto o impulso do carro para frente, nãó o nego, e viro 
o volante "para acompanhar a derrapagem", em vez de contor
nar a curva, até que o carro esteja sob controle novamente. En
tão, já posso virar à esquerda, mais devagar. Em outras palavras, 
não alcanço imediatamente meu objetivo consciente mas, acei
tando todas as evidências da experiência e organizando-as num 
único sistema de percepção integrado, adquiro o controle atra
vés do qual objetivos conscientes sensatos podem ser alcançados. 
Isto é muito semelhante ao sentimento da pessoa que completou 
a terapia. Ela pode ter achado necessário modificar seus objeti
vos, mas qualquer desapontamento nesse sentido é coinpensado 
pela integração maior e pelo conseqüente controle. Já !Ião há as
pectos de seu comportamento que ela não possa controlar. A sen-
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sação de autonomia, de autogoverno, equivale a ter todas as ex
periências disponíveis à consciência. 

O termo "disponíveis à consciência" foi escolhido delibera
damente. O importante é o fato de todas as experiências, impul
sos e sensações estarem disponíveis, e não necessariamente o fa
to de que estejam presentes na consciência. O fato negativo sig
nificativo é a organização do conceito do seljcontra a simboliza
ção de certas experiências contraditórias a ele. Na verdade, quando 
todas as experiências são assimiladas numa relação com o selj e 
transformadas numa parte da estrutura do selj, o indivíduo ten
de a sentir menos constrangimento em relação a si mesmo. O com
portamento torna-se mais espontâneo, a expressão de atitudes é 
menos cautelosa, porque o selj pode aceitar tais atitudes e com
portamento como parte de si mesmo. Freqüentemente, um clien
te no início da terapia expressa um medo real de que outros pos
sam descobrir seu verdadeiro selj. "Assim que começo a pensar 
no que eu sou, sinto um conflito tão terrível, que isso me deixa 
péssima. É uma autodepreciação tão grande que espero que nin
guém jamais a conheça ... Acho que tenho medo de agir com na
turalidade, porque não sinto que gosto de mim mesma". Nesse 
estado de espírito, o comportamento será sempre cauteloso, de
fensivo, constrangido. Mas, quando a mesma cliente passa a acei
tar profundamente o fato de que "eu sou o que sou", ela pode 
ganhar espontaneidade e perder o constrangimento. 

XVI) Qualquer experiência incoerente com a organização ou es
trutura do self pode ser percebida como uma ameaça, e quanto 
mais numerosas forem essas percepções, mais rigidamente a es
trutura do self é organizada para preservar-se. 

Esta proposição é uma tentativa de formular uma descrição 
de certos fatos clínicos. Se a mãe rejeitadora for informada de 
que vários observadores chegaram à conclusão de que ela de fato 
rejeita o filho, o resultado inevitável será que ela, naquele mo
mento, excluirá qualquer assimilação dessa experiência. Ela po
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de criticar as condições de observação, o treinamento ou a auto
ridade dos observadores, o grau de compreensão que possuem, 
e assim por diante. Organizará as defesas de seu próprio concei
to de si mesma como uma mãe amorosa e boa, e será capaz de 
fundamentar esse conceito com uma série de evidências. Perce
berá, obviamente, o julgamento dos observadores como uma 
ameaça e irá se organizar em defesa de seu próprio conceito no r
teador. O mesmo fenômeno seria observado se a garota que vê 
a si própria como totalmente desprovida de capacidade obtivesse 
uma pontuação alta num teste de inteligência. Ela pode e irá de
fender seu selj contra essa ameaça de incoerência. Se o selj não 
puder defender-se de ameaças profundas, o resultado será um co
lapso psicológico catastrófico e a desintegração. 

Uma formulação concisa e útil dos elementos essenciais em 
ameaça e defesa, da maneira como se aplicam à personalidade, 
foi elaborada por Hogan (87, 88). Nesse resumo, ele relaciona 
oito afirmações que descrevem como ocorre o comportamento 
defensivo. São elas: 

1. A ameaça ocorre quando experiências são percebidas ou an
tecipadas como incoerentes com a estrutura do self. 

2. A ansiedade é a resposta afetiva à ameaça. 
3. A defesa é uma seqüência de comportamentos em resposta 

à ameaça, cuja meta é a manutenção da estrutura do self. 
4. A defesa envolve uma negação ou distorção da experiência 

percebida para reduzir a incoerência entre a experiência e a estru
tura do self. 

5. A consciência da ameaça, mas não a ameaça propriamente 
dita, é reduzida pelo comportamento defensivo. 

6. O comportamento defensivo aumenta a suscetibilidade à 
ameaça, no sentido de que experiências negadas ou distorcidas po
dem ser ameaçadas por percepções recorrentes. 

7. A ameaça e a defesa tendem a ressurgir repetidamente em 
seqüência; à medida que essa seqüencia progride, a atenção é trans
ferida cada vez mais para longe da ameaça original, porém mais 
experiências são distorcidas e ficam sucetíveis a ameaças. 

8. Essa seqüência defensiva é limitada pela necessidade de acei
tar a realidade. (88) 
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A teoria de Hogan ajuda a explicar a multiplicação de com
portamentos defensivos no indivíduo, ao observar que, quanto 
maior o número de experiências sensoriais e viscerais cuja sim
bolização é negada ou distorcida, maior a probabilidade de que 
uma nova experiência seja percebida como ameaçadora, uma vez 
que a estrutura falsa a ser mantida torna-se maior. 

XVII) Sob certas condições, principalmente na ausência comple
ta de qualquer ameaça à estrutura do self, experiências incoeren
tes com essa estrutura podem ser percebidas e examinadas, e a 
estrutura do self pode ser revista para assimilar e incluir tais ex
periências. 

Essa proposição trata de um fato clínico importante, atesta
do por muitos casos terapêuticos, mas difícil de ser expresso de 
forma acuradamente generalizada. É evidente que os conceitos 
de selj mudam tanto no desenvolvimento normal do indivíduo 
como na terapia. A proposição anterior formula os fatos sobre 
as defesas do selj, enquanto que esta procura definir a maneira 
como podem ocorrer as mudanças. 

Vamos partir dos exemplos mais nítidos para aqueles menos 
claros. Na terapia centrada no cliente, por meio da relação e do 
modo como o orientador lida com ela, o cliente certifica-se aos 
poucos de ser aceito assim como é e de que cada nova faceta que 
ele revela também é aceita. É então que as experiências negadas 
podem ser simbolizadas, com freqüência muito gradualmente, e 
trazidas claramente à forma consciente. Assim que se tornam 
conscientes, o conceito do selj é expandido para que possam ser 
incluídas como parte de um todo coerente. Dessa forma, a mãe 
rejeitadora, em tal atmosfera, tende a admitir primeiro a percep
ção de seu comportamento - "Imagino que, às vezes, ele deve 
achar que não gosto dele" -, depois a possibilidade de uma ex
periência incoerente com o selj - "Acho que, às vezes, eu não 
gosto dele" - e, gradualmente, a formulação de um conceito am
pliado de selj: "Posso admitir que gosto e que não gosto dele e, 
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ainda assim, podemos nos dar bem". Ou uma mulher que odeia 
a mãe, e justifica o padrão de selfque inclui esse ódio, passa pri
meiro a reconhecer a existência de outros comportamentos além 
do ódio - "Insisto em limpar minha casa quando ela vem me 
visitar, como se quisesse mostrar a ela como sou boa, como se 
tentasse obter as graças dela" -, depois admite experiências di
retamente contraditórias com seu conceito de self - "Sinto um 
carinho real por ela, uma espécie saudável de afeição" - e, gra
dualmente, ao tentar viver de acordo com um conceito revisado 
de seu selfnessa relação, amplia esse conceito até um ponto on
de a tensão é reduzida - "Eu me dou bem com ela. É uma coisa 
incrível a maneira como tirei a mamãe de meu sistema. Posso 
recebê-la ou despedir-me dela sem tanta tensão". 

Quando tentamos analisar os elementos que possibilitam es
sa reorganização da estrutura do self, parece haver dois fatores 
possíveis. Uma assimilação, por iniciativa própria, do material. 
A exploração da experiência é possibilitada pelo orientador, e co
mo o self é aceito a cada passo da exploração, e a despeito de 
qualquer mudança que possa exibir, parece possível, aos poucos, 
explorar as áreas de uma forma "segura"; dessa forma, expe
riências até então negadas são lenta e hesitantemente aceitas, as
sim como uma criança pequena familiariza-se lenta e hesitante
mente com um objeto que lhe causa medo. Um outro fator que 
pode estar envolvido é a atitude de aceitação que o orientador 
demonstra em relação a todas as experiências, todas as atitudes, 
todas as percepções. Esse valor social pode ser introjetado pelo 
cliente e aplicado a suas próprias experiências. Este último fator 
certamente não pode ser a principal razão, uma vez que o cliente 
quase sempre tem consciência de que o orientador é um entre um 
milhão e que a sociedade em geral não o aceitaria como ele é. 
Mesmo assim, essa introjeção da atitude do orientador pode ser 
pelo menos um passo temporário ou parcial em direção a uma 
atitude de auto-aceitação por parte do cliente. 

Um outro problema a se considerar é que a aceitação de ex
periências incoerentes com o selffreqüentemente ocorre no inter-
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valo entre as entrevistas, sem que isto seja verbalizado ao orien
tador. O fator essencial parece ser que a pessoa chega à atitude 
de que é seguro olhar para a experiência orgânica, podendo en
tão permitir que esta seja simbolizada na consciência mesmo na 
ausência do terapeuta. 

Às vezes nos deparamos com a seguinte questão: se a ausên
cia de ameaças ao conceito de self fosse suficiente, então seria 
de se supor que o indivíduo pudesse, a qualquer momento em 
que estivesse sozinho, enfrentar essas experiências incoerentes. Sa
bemos que isto de fato acontece em muitas circunstâncias corri
queiras. Um homem pode ser criticado por uma falha persisten
te. Na hora, recusa-se a admitir essa experiência, porque é muito 
ameaçadora para sua organização de self. Nega a falha, raciona
liza a crítica. Mais tarde, porém, sozinho, volta a pensar na ques
tão, aceita a crítica como justa e, como resultado, revisa seu con
ceito de self e, conseqüentemente, seu comportamento. Mas isto 
não se aplica ao caso de experiências que foram profundamente 
negadas por serem muito incoerentes com o conceito de self. En
carar tal incoerência só parece possível, para o indivíduo, dentro 
de uma relação com uma outra pessoa na qual ele tenha a certeza 
de que será aceito. 

Para encerrar esta discussão com um exemplo um pouco mais 
simples, a criança que se sente fraca e impotente para realizar certa 
tarefa, construir uma torre ou consertar uma bicicleta, pode des
cobrir, depois de trabalhar nisso com poucas esperanças, que foi 
bem-sucedida. Essa experiência, sendo incoerente com o concei
to que ela tem de si mesma, pode não ser integrada de imediato; 
mas se for deixada consigo mesma, a criança gradualmente assi
mila, por iniciativa própria, uma revisão de seu conceito de self 
no sentido de que, embora de um modo geral ela seja fraca e sem 
muitos recursos, naquela área ela tem habilidade. É assim que, 
normalmente, livres de ameaças, as novas percepções são assimi
ladas. Mas se os pais da criança lhe disserem repetidamente que 
ela é competente para executar aquela tarefa, é provável que ela 
o negue e que prove, por meio de seu comportamento, que é inca
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paz de realizá-la. Quanto maior a insistência em convencê-la de 
sua capacidade, mais isso se constitui numa ameaça ao selfe mais 
vigorosa é a resistência. 

É evidente que precisamos de uma análise mais refinada das 
condições exatas necessárias para permitir uma reorganização do 
conceito de selfe a assimilação de experiências contraditórias. Co
nhecemos uma maneira como essa reorganização pode ser indu
zida, mas as condições cruciais para esse tipo de experiência não 
são suficientemente conhecidas. 

Deve ficar claro também que tudo o que descrevemos aqui 
refere-se a um processo de aprendizagem, talvez a aprendizagem 
mais importante de que a pessoa é capaz, ou seja, a aprendiza
gem do self. Esperamos que os profissionais especializados em 
teoria do aprendizado possam começar a utilizar os conhecimen
tos dessa área para ajudar a descrever a maneira como o indiví
duo aprende uma nova configuração do self. 

XVIII) Quando o indivíduo percebe e aceita, num único sistema 
coerente e integrado, todas as suas experiências sensoriais e vis
cerais, ele adquire necessarimente uma compreensão e uma acei
tação maior dos outros como indivíduos diferenciados. 

Esta proposição pareceu verdadeira em nosso trabalho tera
pêutico clínico e, agora, é corroborada pela pesquisa de Sheerer 
(188, 189). Esta é uma das descobertas inesperadas que surgiram 
da abordagem centrada no cliente. Para aqueles que não estão 
familiarizados com a experiência terapêutica, pode parecer ilu
são afirmar que o indivíduo, ao aceitar a si próprio, aprimora 
suas relações interpessoais com os outros. 

Descobrimos clinicamente que a pessoa que completa a te
rapia sente-se mais relaxada em ser ela própria, mais segura de 
si, mais realista em suas relações com os outros, desenvolvendo 
nitidamente melhores relacionamentos interpessoais. Uma clien
te, discutindo os res.ultados que obteve da terapia, declara algo 
acerca disso nas seguintes palavras: "Eu sou eu mesma e sou di-
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ferente dos outros. Estou me sentindo mais feliz em ser eu mes
ma e percebo que, cada vez mais, estou deixando que as outras 
pessoas assumam a responsabilidade por serem elas mesmas" 

Se tentamos compreender a base teórica disso, parece que 
chegaremos aos seguintes pontos: 

A pessoa que nega algumas experiências precisa defender-se 
continuamente da simbolização dessas experiências. 

Como conseqüência, todas as experiências são percebidas de
fensivamente como ameaças potenciais, e não como aquilo 
que de fato são. 

Assim, em relações interpessoais, palavras ou comportamen
tos são experimentados e percebidos como ameaçadores, mes
mo que não tenham tal intenção. 

Além disso, palavras e comportamentos de outras pessoas 
são criticados quando representam ou recordam as experiên
cias temidas. 

Não há, então" nenhuma compreensão real do outro como 
uma pessoa diferenciada, uma vez que ele é percebido quase 
sempre em termos de ameaça ou não-ameaça para o self. 

Mas quando todas as experiências encontram-se disponíveis 
à consciência e são integradas, as atitudes defensivas são mi
nimizadas. Quando não há necessidade de se defender, não 
há necessidade de atacar. 

Quando não há necessidade de atacar, a outra pessoa é per
cebida como realmente é, um indivíduo diferenciado, atuan
do em termos de seus próprios significados, com base em seu 
próprio campo de percepção. 
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Embora isto possa parecer confuso, é corroborado por mui
tas evidências do dia a dia, assim como pela experiência clínica. 
Quem são os indivíduos, em qualquer vizinhança ou em qualquer 
grupo, que inspiram relacionamentos confidenciais, que parecem 
capazes de entender os outros? Tendem a ser indivíduos com um 
alto grau de aceitação de todos os aspectos do self· Na experiên
cia clínica, como surgem melhores relações interpessoais? Sobre 
essa mesma base. A mãe rejeitadora, ao aceitar suas próprias ati
tudes negativas em relação ao filho, descobre que essa aceitação, 
a princípio tão temida, faz com que se sinta mais relaxada com 
o filho. Ela é capaz de observá-lo pelo que ele é, e não através 
de uma tela de reações defensivas. Ao fazer isso, percebe que ele 
é uma pessoa interessante, com algumas características ruins e ou
tras boas, por quem ela às vezes sente hostilidade, às vezes afeto. 
Sobre essa base confortável, realista e espontânea, desenvolve-se 
uma relação real a partir de experiências reais, que é satisfatória 
para ambos. Pode não ser composta inteiramente de carinhos e 
gentilezas, mas é bem mais confortável do que qualquer relacio
namento artificial. Baseia-se principalmente na aceitação do seu 
filho como uma pessoa diferenciada. 

A mulher que odiava a mãe, ao aceitar todos os sentimentos 
de afeto e de ódio, começa a percebê-la como uma pessoa cheia 
de características diferentes; interessante, boa, vulgar e ruim. Com 
essa percepção muito mais acurada, ela compreende a mãe, aceita
a pelo que é e constrói com ela um relacionamento real, em vez 

de defensivo. 
As implicações desse aspecto de nossa teoria alimentam a 

imaginação. Aqui reside a base teórica para relações interpessoais, 
intergrupais e internacionais saudáveis. Em termos de psicologia 
social, esta proposição é a afirmação de que a pessoa (ou pes
soas, ou grupo) que aceita totalmente a si própria desenvolverá, 
necessariamente, relacionamentos melhores com aqueles com 
quem tem contato pessoal, por ter alcançado uma compreensão 
e uma aceitação maiores deles. Essa atmosfera de compreensão 
e aceitação é a mais propícia para se criar uma experiência ter a
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pêutica e desenvolver no indivíduo a auto-aceitação. Trata-se, na 
verdade, de uma "reação em cadeia" psicológica, que parece en
cerrar um enorme potencial quando se lida com problemas de re
lacionamentos sociais. 

XIX) À medida que percebe e aceita em sua estrutura de self uma 
parcela maior de experiências orgânicas, o indivíduo descobre que 
está substituindo seu sistema de valores atual - baseado em gran
de parte em introjeções simbolizadas deforma distorcida -por 
um processo contínuo de apreciação organísmica. 

, 

Ao explorar seu campo fenomenológico, em terapia, a pes
soa começa a examinar os valores que introjetou e utilizou como 
se fossem baseados em sua própria experiência. (Ver Proposição 
X.) Sente-se insatisfeita com eles, expressando muitas vezes a ati
tude de que esteve fazendo apenas o que os outros achavam que 
deveria fazer. Mas o que ela acha que deveria fazer? Nesse pon
to, a pessoa fica confusa e perdida. Se abandonar a orientação 
de um sistema introjetado de valores, o que irá ocupar o lugar 
dele? Com freqüência, a pessoa sente-se incapàz de descobrir ou 
construir um sistema alternativo. Se não puder mais aceitar o "de
ve" e "tem que", o "certo" e "errado" do sistema introjetado, 
como saber de que forma substituí-los? 

Gradualmente, o indivíduo começa a perceber que está fa
zendo juízos de valor, de uma maneira que é nova para ele e que, 
no entanto, conhecia desde a infância. Assim como a criança pe
quena coloca um valor seguro na experiência, baseando-se na evi
dência de seus próprios sentidos, como é descrito na Proposição 
X, o cliente também descobre que é seu próprio organismo que 
fornece as evidências a partir das quais se formam os juízos de 
valor. Descobre que seus próprios sentidos, seu próprio equipa
mento fisiológico, podem proporcionar-lhe os dados para fazer 
e revisar continuamente esses juízos de valor. Não é preciso que 
alguém lhe diga que é bom agir de maneira mais livre e espontâ
nea, em vez do modo rígido a que ele estava acostumado. Ele sen
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te, ele percebe que isso é satisfatório e bom. Ou, quando age de 
forma defensiva, é seu próprio organismo que sente a satisfação 
imediata e breve de ser protegido - e também a insatisfação mais 
duradoura de ter que permanecer em guarda. Com hesitação e 
receio, ele escolhe entre dois cursos de ação, sem saber se de fato 
pesou adequadamente os valores de cada um. Mas, depois, des
cobre que pode deixar que as evidências de sua própria experiên
cia indiquem se a escolha foi satisfatória. Descobre que não pre
cisa saber quais são os valores corretos; pelos dados fornecidos 
por seu próprio organismo, pode experimentar o que é satisfató
rio e bom. Pode depositar sua confiança num processo de ava
liação, em vez de basear-se em algum sistema rígido e introjeta
do de valores. 

Vamos dar uma olhada nesta proposição de uma forma um 
pouco diferente. Os valores são sempre aceitos por serem perce
bidos como princípios que contribuem para a manutenção, con
cretização e aperfeiçoamento do organismo. É nessa base que va
lores sociais são introjetados da cultura. Parece que a reorgani
zação que ocorre na terapia tem por base a preservação dos valo
res que são de fato, experimentados como valores de manuten
ção. ou aperfeiçoamento do organismo, em vez daqueles que os 
outros afirmam serem bons para o organismo. Por exemplo, um 
indivíduo aceita da cultura o valor "Não se deve ter , nem expres
sar sentimentos agressivos de ciúmes em relação aos irmãos". O 
valor é aceito porque presume-se que contribui para o aperfei
çoamento do indivíduo, para torná-lo uma pessoa melhor e mais 
satisfeita. Mas, na terapia, essa pessoa, como cliente, examina 
esse valor em termos de um critério mais básico - ou seja, suas 
próprias experiências sensoriais e viscerais: "Eu senti a negação 
de atitudes agressivas como algo que me aperfeiçoava?" O valor 
é testado à luz de evidências orgânicas pessoais. 

Nos resultados dessa apreciação de valores, deparamo-nos 
com a possibilidade de semelhanças muito básicas em toda a ex
periência humana. Pois quando o indivíduo testa esses valores 
e chega a seus próprios valores pessoais, ele parece tirar conclu
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sões que podem ser generalizadas: que os maiores valores para 
o aperfeiçoamento do organismo resultam da simbolização cons
ciente de todas as experiências e atitudes, tornando-se o compor
tamento a satisfação significativa e equilibrada de todas as ne
cessidades - necessidades que estão disponíveis à consciência. 
O comportamento desenvolvido a partir disso irá satisfazer a ne
cessidade de aprovação social, a necessidade de expressar senti
mentos afetivos positivos, a necessidade de expressão sexual, a 
necessidade de evitar culpa e arrependimento, assim como a ne
cessidade de expressar agressão. Dessa forma, embora o estabe
lecimento de valores individuais pareça sugerir uma completa 
anarquia de valores, a experiência indica o contrário. Como to
dos os indivíduos têm basicamente as mesmas necessidades, in
cluindo a necessidade de aceitação pelos outros, parece que, quan
do cada indivíduo formula seus próprios valores em termos de 
sua própria experiência direta, o que resulta não é anarquia, mas 
um alto grau de universalidade e um sistema genuinamente so
cializado de valores. Um dos resultados finais, portanto, de uma 
hipótese de confiança no indivíduo e na sua capacidade de resol
ver os próprios conflitos é o surgimento de sistemas de valores 
específicos e pessoais para cada indivíduo, que podem ser altera
dos de acordo com as evidências mutáveis da experiência orgâni
ca, embora sejam, ao mesmo tempo, profundamente socializa
dos, com um alto grau de similaridade em seus pontos essenciais. 

Uma apresentação esquemática 

Algumas das proposições anteriores, particularmente da IX 
à XIX, podem ser esclarecidas através da apresentação esquemá
tica de alguns modos de funcionamento do self em relação à per
sonalidade. Qualquer representação diagramática de materiais 
complexos tende a ser excessivamente simplificada e a parecer mais 
completa do que de fato é. O material que se segue, portanto, 
deve ser aceito com cautela e com a consciência de suas limitações. 
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o diagrama que acompanha o texto só pode ser compreen
dido depois de se consultar as definições de cada elemento. 

DEFINiÇÕES 

A personalidade total. O diagrama como um todo (Figuras 
I e II) pretende focalizar a estrutura da personalidade. O dese
nho da- Figura I indica uma personalidade em estado de tensão 
psicológica. 

Experiência. Este círculo representa o campo imediato de ex
periências sensoriais e viscerais. Seria comparável ao campo fe
nomenológico total de uma criança pequena. Representa tudo o 
que é experimentado pelo indivíduo, através de todas as modali
dades de sentidos. É um campo fluido e mutável. 

Estrutura do self. Este círculo representa a configuração de 
conceitos definida como a estrutura do selfou o conceito de self. 
Inclui as percepções padronizadas das características e dos rela
cionamentos do indivíduo, juntamente com os valores associa
dos. Encontra-se disponível à consciência. 

Área I. Dentro desta porção do campo fenomenológico, o 
conceito de self e o self-em-relacionamento correspondem ou são 
coerentes com as evidências fornecidas pela experiência sensorial 
e visceral. 

Área II. Esta área representa a porção do campo fenomeno
lógico na qual experiências sociais e outras tiveram sua simboli
zação distorcida e foram percebidas como parte da experiência 
do próprio indivíduo. Percepções, conceitos e valores são intro
jetados dos pais e de outras pessoas no ambiente, mas são perce
bidos no campo fenomenológico como sendo produtos de evidên
cias sensoriais. 
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Área III. Nesse âmbito encontram-se as experiências senso
riais e viscerais que são negadas à consciência por serem incoe
rentes com a estrutura do self· 

EXEMPLOS ESPEciFICaS 

As letras nos círculos podem ser vistas como elementos da 
experiência. Dando a elas conteúdos específicos, podemos exem
plificar o funcionamento da personalidade. Peguemos primeiro 
um exemplo mais simples, da forma como é ilustrado na Figura I. 

(a) "Sou completamente inadequado ao lidar com coisas mecâ
nicas, e esta é uma evidência de inadequaçâo geral." Este é um 
conceito introjetado, com valor associado, que o indivíduo to-

Figura I - A Personalidade Total 
Estrutura do self Experiência 
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mou de seus pais. As aspas indicam que o conceito é percebido 
como se fosse a experiência sensorial direta de fracasso com to
das as coisas mecânicas. A experiência foi ".Meus pais me consi
deram inadequado na área de mecânica"; a simbolização distor
cida é "Sou inadequado na área de mecânica". A razão básica 
para a distorção é defender-se contra a perda da parte importan
te da estrutura de selj: "Sou amado por meus pais". Isto leva 
a um sentimento que pode ser esquematizado assim: "Quero ser 
aceito por meus pais e, portanto, devo experimentar a mim mes
mo como sendo o tipo de pessoa que eles acham que eu sou". 

(b) Experimento fracasso ao lidar com dispositivos mecânicos. 
Esta é uma exper)ência direta que se repetiu várias vezes. Essas 
experiências são assimiladas na estrutura do selj por serem coe
rentes com ela. 

Figura II - A Personalidade Total 
Estrutura do selj Experiência 

III 

b c 

e f 

h 

k 

UMA TEORIA DA PERSONALIDADE 

599 

(c) Experiência de ter sucesso com uma operação mecânica difí
cil. Este é um tipo de experiência sensorial incoerente com o con
ceito de selj e, portanto, não pode ser admitido diretamente à 
consciência. A pessoa não pode perceber que "eu experimento 
sucesso em operações mecânicas" porque essa percepção seria de
sorganizadora para a estrutura do selj. Nesse caso, é quase im
possível negar completamente a experiência à consciência, uma 
vez que a evidência sensorial é clara. Mesmo assim, ela é "pré
percebida" como ameaçadora e admitida à consciência de forma 
suficientemente distorcida para eliminar a ameaça à estrutura do 
selj. Portanto, aparece na consciência como "Foi apenas sorte", 
"As peças foram se encaixando", "Eu não poderia repetir isso 
nem em um milhão de anos". Essa simbolização distorcida po
deria assumir seu lugar na Área II do diagrama, uma vez que é 
coerente com o selj. A experiência real, porém, é negada à cons
ciência em qualquer forma acuradamente simbolizada e, por is
so, permanece na Área III. 

Tomemos um outro exemplo, tirado desta vez da experiên
CIa da srta. Har, descrita no Capítulo 3 (particularmente nas pá
ginas 79 e 76, nesta ordem). 

(d) "Eu sinto apenas ódio pelo meu pai, e estou moralmente 
certa ao sentir isso." A mãe da srta. Har havia sido abandonada 
pelo marido e, assim, não é surpreendente que ela tenha introje
tado esse sentimento, esse conceito da relação, e o valor associa
do a ele, como se fossem baseados em sua própria experiência 
sensorial e visceral. 

(e) Experimentei aversão por meu pai em meus contatos com 
ele. Nas poucas ocasiões em que se encontrou com o pai, ela fi
cou descontente com alguns elementos do comportamento dele. 
Esta foi uma experiência sensorial direta. É coerente com a es
trutura do selje assimilada a ela. O comportamento da srta. Har 
corresponde a essa estrutura de selj total. 

(f) Experiência de sentimentos positivos em relação ao pai. 
Essas experiências ocorreram, mas por serem totalmente incoe
rentes com a estrutura de seljtotalforam negadas à consciência, 
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onde aparecem apenas de forma muito distorcida. Ela admite a 
percepção: "Sou como meu pai em vários sentidos, e isto é la
mentável". Enfatiza excessivamente o ódio pelo pai como defe
sa contra a admissão dessas experiências na consciência. (Esta é 
uma inferência feita de fora de seu corpo fenomenológico. É con
firmada pelo fato de que, mais tarde, como será descrito adian
te, ela consegue perceber isso a partir de sua própria estrutura 
interna de referência.) 

Talvez um outro exemplo possa ser acrescentado para mos
trar a introjeção de valores da cultura. 

(g) "Vejo o comportamento homossexual como algo terr(.
vel." Aqui, a experiência de uma atitude social em outras pes
soas é percebida de forma distorcida como se fosse um valor ba
seado na própria experiência. 

(h) Experimento aversão pelo comportamento homossexual. 
.Em certas experiências específicas, as reações sensoriais e visce
rais foram desagradáveis e insatisfatórias. Como estão de acor
do com a estrutura do selj, essas experiências são assimiladas. 

(i) Experiência ocasional de desejos homossexuais. Estes são 
negados à consciência, porque seriam desorganizadores para o 
selj. 

Muitos aspectos do seljnão exibiriam as discrepâncias evi
dentes nesses três exemplos, mas seriam da seguinte ordem: 

(j) Ouço outras pessoas dizerem que sou alto, e tenho outras 
evidências de que elas me vêem como alto. Aqui, a atitude dos 
outros não é introjetada, mas simplesmente percebida pelo que 
é. Portanto, encontra-se na categoria de experiências sensoriais 
que ocorreram numa relação social e são acuradamente simbo
lizadas. 

(k) Eu me experimento como alto em relação aos outros. 
(1) Muito raramente eu me encontro num grupo onde me ex

perimento como mais baixo que os outros. 
J, k e I são três tipos diferentes de evidências sensoriais, to

das admitidas à consciência. As atitudes dos outros são percebi
das como tal, não como experiência própria. A evidência de ser 
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alto, adquirida através de experiências sensoriais, é aceita na cons
ciência. A evidência contraditória ocasional também é aceita e, 
assim, produz alguma modificação no conceito de selj. Dessa for
ma, o indivíduo tem um conceito unitário e seguramente funda
mentado de si mesmo como mais alto do que a maioria das pes
soas, um conceito que se baseia em vários tipos de evidências, 
todas admitidas à consciência. 

A partir do quadro mostrado até aqui e do diagrama da Fi
gura l, poderia chegar-se à conclusão de que, nesse indivíduo es
quemático, há muita tensão psicológica potencial. Há um grau 
considerável de incongruência entre a experiência sensorial e vis
ceral do organismo e a estrutura do selj, sendo que aquela envol
ve muitas coisas negadas à consciência e esta envolve uma cons
ciência de muitas coisas que, na verdade, não são o que parecem. 
O fato de esse indivíduo esquemático sentir-se ou não desajusta
do dependeria de seu ambiente. Se seu ambiente sustentasse os 
elementos "aparentes" de sua estrutura de selj, ele talvez nunca 
reconhecesse as forças tensionais de sua personalidade, mesmo 
que fosse uma pessoa "vulnerável". Se a cultura apoiasse forte
mente seu conceito de selj, ele teria atitudes positivas em relação 
ao selj. Só experimentaria tensão e ansiedade, só se sentiria de
sajustado se a sua cultura, ou qualquer evidência sensorial domi
nadora, dessem a ele alguma vaga percepção das incoerências de 
sua personalidade. Essa conscientização, ou a ansiedade, também 
poderia surgir se ele fosse exposto a uma situação altamente per
missiva, nà qual pudesse relaxar os limites da organização do selj 
e perceber, ainda que vagamente, as experiências normalmente 
negadas à consciência. Qualquer que seja a causa dessa ansieda
de ou mal-estar, é nesse estado que ele tende a acolher bem a te
rapia. Vejamos, no diagrama, o que ocorre na terapia. 

A ALTERAÇÃO DA PERSONALIDADE NA TERAPIA 

A Figura II mostra nossa pessoa esquemática após uma psico
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terapia bem-sucedida. As definições dos círculos e das áreas per
manecem inalteradas, mas é evidente que mantêm uma relação 
diferente entre si, sendo a estrutura do selj muito mais coerente 
agora com a experiência sensorial e visceral do indivíduo. Os mo
dos 'expecíficos de mudança nessa relação podem ser exemplifi
cados, mais uma vez, tomando-se os elementos esquemáticos de 
experiências descritos anteriormente. Estes foram, agora, reor
ganizados no campo de percepção mais ou menos da seguinte 
maneira: 

(a) Percebo que meus pais me consideravam inadequado para 
coisas mecânicas e que isso tinha um valor negativo para eles. 

(b) Minha própria experiência confirma essa avaliação de vá
rias maneiras. 

(c) Mas eu tenho alguma competência nessa área. 
Observe que a experiência (c) foi agora admitida à consciên

cia e organizada na estrutura do selj. A experiência (a) não é mais 
percebida de forma distorcida, mas sim como uma evidência sen
sorial da atitude de outras pessoas. 

(d) Percebo que minha mãe odeia meu paie espera que eu 
sinta o mesmo. 

(e) Não gosto de meu pai em alguns aspectos e por causa de 
algumas coisas. 

(f) E também gosto dele em alguns aspectos e por causa de 
algumas coisas, e essas duas experiências são uma parte aceitável 
de mim. 

Aqui, novamente, atitudes e valores introjetados são perce
bidos tal como são, sem serem distorcidos em sua simbolização. 
Sentimentos anteriormente incoerentes com o selj podem ser in
tegrados na estrutura do selj, porque esta expandiu-se para incluí
los. As experiências são avaliadas de acordo com as satisfações 
que trazem, não de acordo com as visões dos outros. Talvez seja 
recomendável, neste ponto, reler os trechos do caso da srta. Har, 
no Capítulo 3, para perceber que o processo de chegar a essa in
tegração é doloroso e vacilante, que a aceitação de todas as evi
dências sensoriais é, a princípio, muito temerosa e hesitante, e 
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que a manutenção do locus de avaliação dentro de si mesmo sig
nifica, inicialmente, muita incerteza quanto aos valores. 

(g, h, i) Estes são mantidos inalterados, para que sejam uma 
representação esquemática do fato de que a terapia nunca atinge 
uma congruência completa entre selj e experiência, nunca elimi
na todas as introjeções, nunca explora por inteiro a área de expe
riências negadas. Se o cliente tiver aprendido profundamente que 
é seguro aceitar, sem distorção, todas as experiências sensoriais 
na consciência, poderá lidar de forma diferente com seus impul
sos homossexuais (1), quando estes voltarem a se manifestar, e 
poderá reconhecer a atitude cultural introjetada (d) tal como de 
fato é. Se as circunstâncias tenderem a se centralizar nessa área, 
ele talvez retorne para prosseguir a terapia. 

(j, k, 1) O conceito seguramente fundamentado que o indiví
duo tem de sua estatura, e os outros conceitos estáveis dos quais 
ele é representativo, permanecem inalterados. 

CARACTERíSTICAS DA PERSONALIDADE ALTERADA 

V árias das características da personalidade representadas na 
Figura II podem ser brevemente observadas. 

Há menos tensão ou ansiedade potenciais, menos vulnera
bilidade. 

A possibilidade de ameaça diminui, pois a estrutura do selj 
tornou-se mais inclusiva, mais flexível e mais discriminadora. Há, 
portanto, menos probabilidade de atitudes defensivas. 

A adaptação a qualquer situação de vida é melhorada, por
que o comportamento será guiado por um conhecimento mais 
completo dos dados sensoriais relevantes, havendo menos expe
riências distorcidas e negadas. 

O cliente, após a terapia, sente-se com mais controle sobre 
si mesmo, mais apto para lidar com a vida. Em termos desse dia
grama, mais experiências relevantes estão presentes na consciên
cia, podendo então ser submetidas a uma escolha racional. Há 
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menos probabilidade de o cliente comportar-se de maneiras que 
não lhe pareçam coerentes com seu modo de ser. 

O segundo diagrama representa a base para a "maior acei
tação do self' que o cliente experimenta. Uma porção maior da 
experiência total do organismo é diretamente incorporada ao self; 
ou, mais exatamente, o selftende a ser descoberto na experiência 
total do organismo. O cliente sente que é seu eu "real", seu self 
orgânico. 

O indivíduo representado na Figura II demonstraria mais 
aceitação em relação a outras pessoas, seria mais capaz de com
preendê-las como pessoas singulares e diferenciadas, porque te
ria menos necessidade de manter-se na defensiva. 

Após a terapia, o indivíduo passa a formular suas avaliações 
da experiência com base em todos os dados relevantes. Portan
to, possui um sistema de valores flexível e adaptável, mas solida
mente fundamentado. 

CONCLUSÃO 

Este capítulo procurou apresentar uma teoria da personali
dade e do comportamento que fosse coerente com nossa expe
riência e nossas pesquisas em terapia centrada no cliente. Essa 
teoria tem um caráter basicamente fenomenológico e está forte
mente fundamentada no conceito do selfcomo um constructo elu
cidativo. Supõe o ponto final do desenvolvimento da personali
dade como sendo uma congruência básica entre o campo feno
menológico da experiência e a estrutura conceituai do self - uma 
situação que, se alcançada, significaria a liberdade de tensões in
ternas, ansiedades e tensões potenciais; representaria o máximo 
em termos de adaptação realisticamente orientada; significaria o 
estabelecimento de um sistema de valores individualizado, bas
tante semelhante ao sistema de valores de qualquer outro mem
bro igualmente bem-ajustado da raça humana. 

Seria demais esperar a comprovação de muitas das hipóte-
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ses dessa teoria. Se elas servirem de estímulo para estudos signi
ficativos da dinâmica mais profunda do comportamento huma
no, já terão cumprido bem o seu propósito. 

LEITURAS SUGERIDAS 

Para o leitor interessado em comparar a teoria desenvolvida 
neste capítulo com outras formulações recentes de teorias da per
sonalidade, os autores mencionados na página 547 seriam um bom 
ponto de partida (69, 9, 127, 128, 137, 109, 205, 129, 141, 38, 
104, 222, 200, 37). A esta lista de teorias mais recentes deve-se 
acrescentar alguma exposição mais convencional da teoria da per
sonalidade freudiana, como a de Fenichel (56). 

Algumas indicações do caráter fluido e mutável do ponto de 
vista presente neste capítulo podem ser obtidas pela comparação 
de uma formulação anterior (172) com a atual. 
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