


Seja qual for 0 tipo de consulta administrada ou 0 quadro em que 0

I,,,ic(llogo opera, grande parte das suas decis6es mais importantes, das
llllllis pode depender 0 seu exito ou fracasso em ajudar 0 individuo, saD
10llladas durante a primeira entrevista. A maior parte das vezesessas
dccis(lcS san absolutamente inconscientes ou tomadas a partir de urn' 'faro
cllnko" e nao numa base mais s6lida. 0 objetivo deste capitulo e analisar
0" rrobl~~s que 0 psic610go enfrenta no momenta em que 0 cliente chesa

a decisao sobre 0 tipo da perspectiva terapeutica possive! e a defini~ao
dos elementos da situa~ao sobre a qual deve incidir a terapia - e ajudar a
f'ol'lllula<;aomais <:.@Ladestesproblemas, para que 0 contato com 0 cliente
t' as suas cfificlildades possa fazer-se em fun~ao das realidades observadas,
('III vez de ser feito a partir de uma base pouco consistente ou inteiramente
infuiliva.

() paciente chega. Tem-se dedicado uma grande aten~ao a enorme
vllriedade de problemas, sintomas e causas que 0 clinico ou 0 psic610go
flodem encontrar exemplificados nos individuos que 0 procuram. Pres-
fou-se muito pouca aten~ao a variedade de atitudes que 0 individuo pode
Icl'CIll rela<;aoa ajuda e a influencia que essas atitudes deveriam tel' sobre 0

pl'ocesso terapeutico.
Vejamos 0 caso de urn jovem trazido a uma clinic a de orientarrllO I ri

JlC'ullgl>gicaPOl'decisao do tribunal. E intratavel e nao cooperador. Consi-
dcl'U0 psic61ogo, como e 6bvio, urn agente do tribunal e resiste a qualquer
IIpl'oximac;floamigaveI. Pelos gestos e pelo tom da voz mostra claramente
que nllOquer a ~uda que Ihe e oferecida e que se acha na clinica contra Ii
f'IUlI pl'l>pl'iavontade. Sera posslvel a consulta psicol6gica num casu seme-
Ihllntc'! Consideremos urn casu no extremo oposto dajovem que procurou
nil NUHsHlu 0 psic61ogo do colegio, sob uma grande tensao evidente,
conlilldll de que reccberillllr fuudu e insistindo em falar imediatamente com
o p",k:('\loA&o. ~; inlludfvel 0 seu intenso desejo de scr lljudlldll. Encontrum'lN
lIrnlllltltlldc IIbNOllltUl11cntCdifcrcntc nu cl'iun<;uque 6 trllzldlllt cHnlcu poll,



mae. Pode mostrar resistencia a ajuda clinic a porque resiste a mae. Pode
manter-se relativamente neutra ao longo de todo 0 processo. Pode sentir
receio devido a semelhanl;a com 0 consultorio medico. E no entanto raro
que u.ma c~ianl;a procure autenticamente ajuda por si mesma. Vem porque
os PaiS aSSIm0 querem. Vejamos ainda Urnoutro tipo de contato clinico, 0
c~so de urn estudante que procura 0 P,sicologo porque e enviado pelo
dIre tor , ou porque nao consegue passar nos exames, ou por qualquer outro
problema escolar,' Esse estudante pode precisar de ajuda e reconhecer em
part~ este fat~. E provavel que se submeta passivamente ao psicologo,
desejando mUlto ser ajudado, mas sem ter a ideia de tomar a iniciativa do
processo.

, . Temos aqui alguns matizes das atitudes possiveis perante a ajuda
chmca e. a consulta p~ic~l~gica. Q psicolo8..o pode se.rJ.~entificado c0!ll
t~do aqUllo com~~.mdlvI~uO luta ou considerado co~o a resposta pa[a
!2.ao~os problemas e a solul;a~ de toaas as dlficuldades. 0 individuo pode
desejar tratamento e acliar relativamente facil procura-Io ou a sua atitude
pode exprimir-se como a daquele paciente que confessou mais tarde que
passou dezenas de vezes em frente da porta do psicologo antes de tomar
coragem para entrar. Quando compreendemos que estas diferentes atitu-
des para com a ajuda psicologica podem estar associadas a todos os tipos
de problemas e a todos os tipos de individuos, comel;amos a ver a situal;ao
em toda a sua real complexidade. 0 individuo com conflitos afetivos
profundos, 0 delinqiiente inveterado, a crian~a que atormenta os pais, 0
estudante que esta preocupado por ter escolhido a vocal;ao errada 0
empregado que e infeliz na sua profissao - todos eles fazem parte 'do
quadro geral que devemos considerar. Devemos do mesmo modo reco-
nhecer as diferentes capacidades e caracteristicas que 0 individuo possui
- 0 ~stavel e 0 instavel, 0 deficiente mental e 0 inteligente medio e
s~penor. Tendo presente no espirito todas estas importantes variaveis e as
sItua.l;oes individuais (micas que desafiam qualquer classifical;ao, pode-
mos ~ustamen~e ~erguntar se se podem descobrir os principios que tornem
posslvel ao pSIcologo tomar as prim~iras decisoes em relal;ao a cada caso,
com maior clareza.

Qual 0 tipo de tratamento indicado? De urn ponto de vista ideal 0
psicologo preferiria deixar de lado qualquer decisao sobre 0 tratamedto
adequado ate se ter perfeitamente familiarizado com 0 cliente e com os
seus problemas. Na pratica isso e impossivel. Muitas vezes 0 inicio de urn
es~udo, ~e diagnostico barra efetivamente 0 caminho para uma consulta
pSIcologica eficaz. 0 ue e necessario e pensar cuidadosamente no trata-
m~~!2.e.1?artirdo momento em que 0 c Ien e c ega, ou mesmo an. •un
CJ.i~a, ;~ hOIl~~~/~~~~et ilit'£~flg sabre iJ~"QJftiTorinll-'d_~ urn
rt:ll!!.(~.n.2.l."~sc;.Q1.aLQllillltrt 0 PSIC080 deve IntorrOlltlNc pel'mane.;'te-
mente sobre determinadas questoes cruclalll, proeurando lUll'CNpOllhlli que
determinarao 0 tipo de tratamento proforiv.t, Abord ••••mo.1I dhlcuuAo de

MIJ,llllnaSdessas importantes questoes, analisando as implical;6es das dife-
I'cnles respostas que se podem dar no procedimento terapeutico.

o cliente esta sob tensiio? Uma das primeiras medidas do cHnico
C'xperiente sera verificar ate que ponto 0 individuo se encontra num esta~
lie lensao. A consulta psicologica pode ajudar apenas quando ha urn certo
J,lI'llUiIe'mal-estar provocado por uma situa~ao de desequilibrio. EssRs
Icnsoes podem ser quase totalmente de origem psiquica, desenvolvendo-
lie 1I partir de conflitos de desejos. 0 estudante socialmente desadaptado
Lillcrser mais sociavel e ao mesmo tempo deseja proteger-se dos riscos de
hUlllilhal;ao e de inferioridade que sente quando se aventura em atividades
Mm:iais.Urn outro individuo pode estar dilacerado entre, por urn lado,
l'ul'lcs desejos sexuais e, por outro, intensos sentimentos de culpa. A maior
pUl'lcdas vezes estas tensoes sao provocadas, pelo menos parcialmente,
pelas exigencias do ambiente que entram em conflito com as necessidades
du individuo. 0 casamento, por exemplo, exige subitamente do jovem
lima maturidade de adaptal;ao que pode entrar em conflitocom 0 seu
pl'6prio desejo de ser dependente, ou com a sua propria necessidade de
considerar a sexualidade como tabu, ou com a sua necessidade de dominar
c de ser superior. Noutros casos, as exigencias do ambiente podem ser
impostas por urn grupo social. 0 delinqiiente que faz parte de urn banda de
hairro pode nao ter conflito interior, ou apenas te-Io reduzido, pelas sual
pl'6prias atividades, mas a tensao e criada quando a comunidade impoe
nOl'mas que estao em conflito com as suas proprias. A insuficiencia do seu
ll'llbalho pode nao impIicar no estudante qualquer luta psiquica ate 0
momento em que a escola cria uma tensao psicologica com as suas ameu-
\filSde sanl;ao. Durante muito tempo, e devido em larga medida a tradi\tGlo
I'l'cudiana classica, consideramos 0 conflito na sua dimensao intern" .,
usfquica, nao reconhecendo que em todos _os conflitos ha urn enorme
I.:ompon~~e que 0 cQ!!lli.t2.~rn.~~.£~_~!l~.2.§.z.f.cri~o PQl'.llJ1l1
nova.e xi¥~.n.~i~cuItur~!..9J!~_~~.Q1lQ~.~§)!~s:~_ssi~~"<!~~~?_iE~~~:-

Pode-se utilizar com exito 0 tratamento pelo arnblente mesmo nil
uusencia de tens6es desse tipo. POl'exemplo, urn grupo de delinquent ••
pocJe sel' progressivamente desviado das suas atividades delinquentes para
umu boa convivencia social sem nunca sentiI' com acuidade a difel'en.1l
enlre os seus proprios padr6es originais e os da comunidade desde qUI
cncontrcrn urn !fder melhor e Ihes sejam dadas oportunidades de divertl-
l11enlo. () mesmo nftO se passa em rela<;ao it consulta psicol6aica e "
pMlcolerupiu. Estus podern ser eficazes upenas quundo existc urn confllto
~. ,JCNcjOIi ou cUl'8nciu!lque Pl'ovocurn tenllflOc exiaem urn determlntldo
t1pu de 1I01u\lEl.o.Fundumenttl1mente, 0 que de mniN 1'11101'010Ie pode dillr



acerca desta situa<;:ao e que, antes de a consulta poder ser eficaz, as
tens6es criadas por esses desejos e necessidades em conflito tern de ser
mais dolorosas para 0 individuo do que 0 sofrimento e a tensao de procurar
uma solu<;:aopara 0 problema.

Esta proposi<;:aocarece de ser comprovada e sujeita a uma pesquisa
experimental. Urn determinado numero de experiencias clinicas parecem
confirma-la. Por exemplo, foi interessante estudar 0 processo terapeutico
em casos nos quais 0 individuo se libertava temporariamente da situac;ao
geradora de conflito. Uma mo<;:ade dezesseis anos tomou-se delinqiiente
em grande parte devido a sua necessidade de afeto e de aceita<;:aosocial,
necessidade essa que provinha primariamente da rejei<;:aopela mae. Foi
colocada numa escola para mo<;:asdelinqiientes, tendo 0 psicologo ini-
ciado os contatos terapeuticos. Anne faz progressos nessas entrevistas,
embora nunca seja capaz de enfrentar plenamente a realidade da rejeic;ao
pela mae. Encontra desculpas para 0 fato de a mae nao the escrever, de nao
a visitar. Preocupa-se com a possibilidade de haver ocorrido urn acidente
que tivesse impedido a mae de vir. Receia que a mae possaestar doente.
"Se acontecesse alguma coisa a minha mae, eu nao teria mais ninguem."
o psicologo respondeu: "Pensa que nao have ria ninguem que se preocu-
passe com voce?" Anne replicou: "Sim, de fato, pois os outros nao
gostam de inim como a minha mae". Conserva esta visao de uma mae
amante e apenas parcial mente enfrenta 0 fato real de ser desprezada e
deixada terrivelmente so. Parece mais do que provavel que se a terapia se
tivesse iniciado enquanto vivia em casa, 0 conflito de base seria enfren-
tado mais profunda e completamente, porque 0 comportamento da mae
recriaria permanentemente e refor<;:aria os sentimentos de carencia afe-
tiva.

Urn outro caso que levanta a mesma questao refere-se a urn rapaz de
quinze anos, de inteligencia superior, cujo problema e urn desejo compul-
sivo de roubar roupa intima feminina, 0 que 0 p6s em conflito com a lei em
diversas ocasi6es. Urn professor envia-o ao clinico para assistencia. Esta
evidentemente sob uma grande tensao, mas a ambivalencia do seu desejo
de ajuda e igualmente obvio. Ao longo de uma serie de entrevistas reafirma
urn autentico desejo de assistencia e ao mesmo tempo acha que e impossi-
vel falar francamente dos seus sentimentos seja em que circunstfmcia for.
A interpreta<;:ao que 0 clinico da para este fracas so terapeutico e de que e
maior 0 sofrimento em reconhecer todos os sentimentos sexuais como
proprios, trazer a luz do dia as atitudes profundamente reprimidas, do que
viver com 0 seu problema e correr 0 risco de situa<;:6esembara<;:osas e da
cadeia. 0 desejo de ser normal, de se libertar de urn comportamento
inc6modo nao e suficientemente forte para contrabalan~ar 0 profundo e
perturbador sofrimento de enfrentar os seus impulsos "pervOraoN". NflO
se pode deixar de pensar sobre que elementos poderllm modlt1gttr CMMO

equillbrio. E provRvel que a prisao efetiva e °medo do .,\1 ,rolon,"mlnto

lornassem tao grande a angustia de viver com a sua neurose que se
tornasse acessivel a psicoterapia. E necessario uma pesquisa maior sobre
o problema do equilibrio no conflito que pode tomar a consulta psicologica
possivel num caso, impossivel noutro.

Podemos citar urn exemplo extraido de casos de cuja gravac;ao
dispomos, em que os problemas san menos dramaticos, mas em que se
rode ver claramente a modifica<;:aodo equilibrio.

Arthur e urn estudante de vinte anos, no terceiro ana da universi-
dude. E'enviado a urn psicologo devido a dificuldade em modificar os
Illibitos de estudo, caso que ja anteriorment~ citamos. Na primeira entre-
vista mostra claramente que tern urn problema grave e nao resolvido de
l:scolha profissional, mas aquilo que verdadeiramente 0 preocupa e passar
nos exames. Num determinado momenta da entre vista resume 0 que
pl'ctende realizar com as entrevistas dizendo: "0 meu objetivo e este:
resolver 0 que quero fazer e uma coisa, mas ter melhores notas - e uma
coisa segura". Na segunda e terceira entrevistas continua a manter os
cOl1tatos centrados no problema mais superficial das classifica<;:6es e na
~ILlurtaentre vista declara francamente que tern receio do problema mais
~cral da escolha profissional. Urn trecho da grava<;:aoilustra este ponto.
Arthur fala da importfmcia das atitudes - se se pensa que se vai fracassar
ulima materia, come<;:a-se a nao gostar dela, e vice-versa. 0 dialogo
continua:

Psic6logo: Sente isso as vezes em rela<;:aoas suas materias e outras
vc~,csnao.

Cliente: Sim, e isso. As vezes parece que tudo esta contra n6s e
olllras vezes que tudo nos empurra, mas gosto de todas as materias deste
trimcstre e isso devia me ajudar.

P. Talvez isso tome urn pouco mais facil adiar os problemas que
cncontrara no fim do trimestre.

C. Sim, creio que sim. (pausa e riso.) No fim do trimestre vou tel' 0
problema do que yOU escolher para 0 proximo, e tudo isso.

P. Nao gosta de pensar nisso, nao e?
('. Claro que nao! (Ri) NflOgosto de pensar nisso ate la. Oh, estive

l)cnslIndo, quando tive tempo livre, tentando imaginal' 0 que escolheria no
proximo trimestre e tudo isso, mas nao sei, e urn assunto que gostaria de
udlul' .

P. Gostaria de adiar se pudesse'?
(', Precisamente.
P. Iiuma das coisas que ...
(', Que nf\{)se deve fazel', eu seL
P. New; bem. voce pemm que as peuoall reprovl:trflo i/lllo. B 011111

urn" dllN t'''ZOeM POI' qu" "" IIlnto dlvldido &LO vh' 1Iumll cntr.vilta como



esta, porque aqui existe sempre urn risco de refletir sobre alguns desses
problemas que preferiria adiar.

e. Bern, talvez seja, mas tenho duvidas.
P. E muito mais como do adiar esses problemas, nao e?
e. Sim, isso e verdade. Mas as pessoas ... (pausaJ, seria melhor se

nao os adiassemos, isso e certo.
P. Mas isso exige coragem, pensar realmente neles antes do tem-

po ... (pausa muito longa).
e. A proposito do problema do estudo, voce pensa ... Ah, qual seria

na sua opiniao a melhor maneira de estudar para quem traba,lha em tempo
parcial? Pensa que se deve tra~ar urn plano geral dos elementos que ja se
tern e seguir esse plano e os elementos que nao se conhecem ou ... (e
continua nesta linha).

Nao se trata de uma situa~ao excepcional, mas nao e freqiiente que 0
c1iente exprima tao francamente a sua atitude. Ele se ressente numa certa
medida dos conflitos envolvidos na op~ao profissional. Sabe mesmo que
se aproximam situa~6es que tornam necessaria uma solu~ao. Mas, en-
quanta 0 conflito global nao for agravado pelas solicita~6es sociais, nao 0
pode enfrentar na rela~ao de ajuda. Quando <2.,psic!?.!£g2_0ajuda ~ ~nhe-
cer com c1areza que esta fugindo ao.,.,£[oblemavocacional, ha uma longa
pausa em que, sem~o~a deci~o. A decisao tomada torna-se
manifesta na passagem seguinte em que muda de assunto, evitando com-
pletamente qualquer questao sobre a futura profissao e, durante 0 resto da
entre vista, concentra-se no problema particular de como conseguir me-
Ihores c1assifica~6es.

Algumas cita~6es de uma entrevista posterior revelam como a situa-
~ao atua para reabrir a questao e torna-lo parcialmente acessivel a ajuda
psicologica nesse aspecto. Inicia a entrevista contando alguns resultados
favoraveis nos exames orais.

P. Pensa que as coisas estao correndo bem.
e. M-hm. E ontem de manha quando passava e vi Miss G. no

gabinete do Diretor, peguei no meu programa para 0 proximo trimestre;
ela que ria que eu escolhesse Estetica e pensava que me convinha Sociolo-
gia e Critic a Literaria. Eu nao sabia 0 que escolher e pensei ir a ela e
perguntar-lhe. Disse-me que sempre que tivesse duvidas a procurasse e foi
isto 0 que me aconselhou.

Esta cita~ao e verdadeiramente eloqiiente. Arthur parecia ter-se es-
quivado completamente ao seu conflito. Da c1aramente a entender que faz
o que Ihe disseram, nao tomando qualquer responsabilidade pela pr6pria
decisao. Afirma tambem com toda a clareza que se 0 atual psic61oiO nao
resolver as seus problemas POI' ele. encontrara outros que 0 farlo. Conti-

nua a descrever em pormenor os cursos em que se inscreveu, referindo
que nao sabe se se inscrevera numa cadeira de matematica.

e. Sei que isso me ajudaria na fisica, mas como ja escolhi duas
cadeiras de fisica, eja as fiz, nao vejo que vantagem teria.

P. Entao, pensa muito no seu proprio curso, ao mesmo tempo que
espera 0 conselho dos outros, nao e?

e. M-hm. Nao sei, julgo que Ihe disse, na semana passada, sentia-
me muito confuso sobre as materias que escolheria para 0 proximo tri-
mestre, mas acho que you escolher Estetica porque me disseram que 0

meu trabalho tinha melhorado, eu gosto disso e acho que se aprende em
pormenor, que se aprende a exprimircse, a utilizar as proprias maos e ...
n[\o sei, acho que me ajudariamuito.

P. Isso me interessa porque agora voce diz que pens a em escolher
Estetica, e isso tern para mim urn sentido, ao passu que Miss G. ou
qualquer outra pessoa pensar que voce devia escolher Estetica ... bern, e
interessante, deve atender-se, mas penso que a decisao real parte de voce.

e. Com certeza. Eu sei que quero inscrever-me nisso porque ...
bem, gosto dessa materia e tudo me correu bem no trimestre anterior.

Nesse momenta 0 paciente indica de certa maneira que esta, num
grau limitado, assumindo a responsabilidade da escolha. Depois de uma
nova analise dos pros e dos contras das cadeiras escolhidas, conta como 0
conflito surgiu de uma forma muito clara perante as exigencias da situa~ao
cscolar.

P. Interessa-me que na ultima semana tenha pensado que ia adiar
lodas essas quest6es na medida do possivel, mas esta semana ...

e. Oh, tive uma inspira~ao. (Ri) Pensei ... vi alguns meninos com os
impressos na mao, deviam ter acabado de chegar,julguei ...

P. Que e que voce viu?
e. Vi alguns colegas com os impressos de inscri~ao ...
P. Oh, sim.
C. .. , desconfiei que fossem recem-chegados e perguntei: "oi.

l.Iullndo se tern de entregar os boletins de inscri~ao?" Eles responderam:
••Antes de quarta-feira". Entao pensei: ••Bern, Arthur, vOce tern de POl'
mHos it obra" (riem ambos). Ia passando quando vi logo a seguir Miss O.

Continua a analisar 0 problema de saber se escolheu bem as mat'-
I'I»N. revelando os dois aspectos da sua atitude ambivalente em rela~Ao ~
NUll decisao. A entrevista continua:

P. Devo conclull' que us SUI:lIlhlIlCrl\l("lelipunl 0 pr6xlmo trlm•• tr.
•• tAc prontall'l



C. M-hm. Sim. Se tiver sorte, YOU para casa, trabalho e acabo 0 meu
programa e assim terei tempo, aulas e tudo 0 mais e entao esquece~ei tud~
sobre as mathias que escolhi ate ao infcio do proximo trimestre (n). Sera
uma especie de allvio. .. .'

P. Voce nao gosta de pensar nisso, mesmo depOlSde ter resolvldo?
C. Nao e isso. Limito-me a esquecer e come<;:oa trabalhar numa

" coisa diferente. "Burnaespecie de alivio quando se acaba uma coisa. Vi urn
grupo de colegas sentados hi embaixo. Tinham urn livro e lapis, e co<;:ava~
a cabe<;:a(ri), escreviam qualquer coisa no livro e co<;:avamnovamente (n).
Caramba!

P. Todo esse assunto de resolver a dire<;:aoque se escolhe e 0 que se
vai fazer e urn trabalho duro, nao e?

c. Sem duvida. (pausa) Gostaria ainda de saber claramente 0 que
pre tendo fazer, quer dizer, que profissao seguir.

P. Tern refletido muito sobre esse problema, nao tern?
C. Tenho sim, mas ainda nao sei que caminho escolher.
P. Quer contar-me urn pouco do que tern pensado sobre esse as-

pecto do problema? " .
C. Oh, nao sei ... 0 meu tio, desde 0 principio do estudo, me dlsse

que devia estudar musica, argumentando sempre que me ve ... pergunta-
me por que nao escolho musica, mas 0 que eu tinha de infcio na cabe<;:aera
optometria, e entao pensei na optometria. Conversei depois com ~~s
colegas que estudavamosteopatia e eles me disseram que era um~ mat~na
extraordinaria, entao ... mas precisamente neste momento, as tres COlsas
principais san a musica, a osteopatia e a optometria. Isto e, e nessas tres
coisas que eu penso.

A partir deste momento Arthur come<;:oua ex~lorar 0 se~ proble~a
vocacional e a elabora-lo de uma forma- construtlva. Depols de mals
algumas entrevistas, estabeleceu uma linha de a<;:aosatisfatoria, esco-
Ihendo urn objetivo fundamental, mas fazendo os seUs pIanos com deter-
minadas alternativas no espirito, no caso de nao conseguir alcan<;:ar0
objetivo escolhido.

Embora as cita<;:oesextraidas das entre vistas ilustrem divers os prin-
cipios da consulta psicologica, 0 aspecto p~ipal a observ~r aq,ui e que a
consulta sicolo ica eficaz em reIa ao a escolha <lll_ nrolli s~a
possive! quando a pressao das circunstiincias se torna tao forte ue_0
ma -estar e ter de en rentar 0 rob e su e 0
oenfreiilar.Apesar de Arthur se esquivar ao problema imediato transfe-
nlldo' praticamente toda a responsabilidade para os ombros de Miss G., no
entanto 0 conflito agravou-se ao ponto de decidir a procurar ajuda para
tomar a sua propria decisao sobre a questao fundamental dll ellcolha da
profissao.

Estes exemplos podem nos ajudar a formular de uma maneira con-
creta uma das quest6es que 0 sicologo deve por a si proprio logo no inicio
d~lsua rela<;:aocom 0 die.nte. Estan'l 0 individJlQ..S..Qbl!illa ten,~~opsi':91o- "'",.
glea tal que torne a solu<;:aodos seus problemas mai~ satisfatoria do que oj

~~~~;:~~~~~~~~~i~~~~ra"f1~~~~~:~~:'({)
rcpnmldos que podem estar na ratz do problem',!? -.

Jt 0 cliente e capaz de enfrentar a sua situa9iio? Esquece-se as vezes
que qualquer tipo de terapia depende, no que diz respeito aos seus resulta-
dos, do pressuposto de que se 0 individuo__e ~dad.Q_~r:£Qr!.entar-se a.§i
mcsmo, a. reorgani~ar __as suas_9;!ttl,;l.Q~s.em _Ilovoslllgldes,e _<:3:paz__de
cllfrentar as - adapta<;:oe"s"dasua _.vidamais-norm<llmerlt~~e---C?m'menos
csf0r<;:o~,podendo encontrar satisfa<;:6essaudavei~s~ b- ~~'ulfoi-ma-sodal-
mcnte<l(;eii~:~-Hasta-umniOinento dOereflexao para perceb~rmos 0 fato de
llue alguns individuos estao de tal maneira sobrecarregados com 0 peso de
circunstiincias infelizes ou tao enfraquecidos por incapacidades de ordem
pcssoal que nenhuma reorganiza<;:ao de atitudes os podera capacitar para
cllfrentar a vida a partir de uma base normal. Urn jovem delinqiiente que
vivc numa area designada como" area de delinqiiencia", onde as for<;:as
sociais encorajam os atos delinqiientes, residindo num lar em que e rejei-
lmlo a favor de urn irmao mais novo, freqiientando uma escola que nao
IItcllde ao seu atraso mental, mas que 0 leva constantemente a reparar nos
sells erros: nenhuma consuita psicologica e nenhuma psicoterapia prova-
velmente terao exito num caso semelhante. A for<;:ados fatores destrutivos
to tal que uma simples reorganiza~ao das atitudes do jovem e insuficiente
pllra tornar possiveis satisfa~6es normais. Mesmo se for capaz de chegar a
11mclevado grau de compreensao da sua situa<;:ao,san poucos os elemen-
tllS tla sua vid~_§.2.-bL~os quais podera exercer controle. Este e urn dos

~:~~l(~~I~~~~~'g~~~~e~~:~~~~~:~:i~~~~~:u:.r:~:/:~c:~~~~.A
Consideremos a situa<;:aode uma mae que prejudica a filha com a sua

IIlillH.lede superprote<;:ao. Esta mae e profundamente introvertida e neuro-
liell. Tern urn determinado numero de dificuldades fisicas que a tornaram
hIvlilida e que Ihe restringem a atividade. Tern poucos amigos e toda a vida
/lucial realpraticamente fora de questao devido a conjun~ao das suas
lIcl1cicncias fisicas e psiquicas. Obtem poucas satisfa<;:oesna rela<;:aocom
\I l1l11rido,em parte devido a sua faita de saude, em parte devido as suas
Incompatibilidades profundas. 0 seu interesse principal e uma filha unica.
Mesl110esta descric;ao em tra~os largos e suficiente para mostrar clara-
lIIl'l1lccomo 6 inevitavel a atitude de excessiva solicitude em rela~ao a
nlllll. Tllmbcm bastll para indicar que qualquer tipo de psicoterapia esta
d"",tlnudu no frucusso. E pouco pl'ov(lVel que pudesse chegur II umn
vcmhtdeil'll comPl'eenllllu do pHl"clque CNt"dCliempenhundo. maNmeHmo



que isso acontecesse, com toda a certeza nfl.Opoderia reagir. Para deixar a
ftlha ser livre, para the permitir tornar-se independente, esta mae teria de
abandonar a (mica fonte de satisfa~ao autentica na vida. Ela se acharia
incapaz de faze-lo. A situa~ao esta demasiado carregada com fatores
adversos para permitir que uma visao profunda e a autocompreensao se
tornassem atuantes.

Vm fracasso esclarecedor em psicoterapia e que ilustra este ponto
foi a experiencia de psicanalise de onze criminosos, realizada pOI'Healy e
Alexander em 1931-19321• Se bem que estes delinqiientes - no fim da
adolescencia ou adultos jovens - fossem escolhidos para serem submeti-
dos a analise porque os conflitos psiquicos pareciam tel' urn papelimpor-
tante na sua conduta, os resultados praticos da analise foram nitidamente
desapontadores. Os individuos conseguiram uma notavel compreensao e
fez-se luz sobre algumas das origens psico16gicasdos crimes, mas nao se
suprimiu a delinqiiencia. Healy, ao comentar posteriormente esta expe-
riencia, reconheceu que, sem melhores condi~6es economicas e sociais, a
compreensao conseguida com a psicanalise nesses casos era ineficaz2

•

Segundo 0 estado atual dos conhecimentos, e evidente que esses indivi-
duos nao eram candidatos desejaveis a urn tratamento que utilizasse
apenas a psicoterapia. 0 peso de fatores de desadapta~ao era demasiado
grande. Vma instabilidade de urn tipo muito profundo, a integra~ao em
grupos de delinqiientes, a falta de emprego, a ausencia de atitudes social-
mente aceitas constituiam urn todo que em muitos casos pesava mais do
que a reorienta~ao parcial que 0 individuo conseguira.

, Numapalavr~,opsic6Iogo deve,noinicio dos~,e,"ll"~""sont~tos52E! 0

Ic~~!'~£i~ii.!giSa9.o'1~~!'Y!~1l() ou asua .ci:lp~~i~ade..par.a-as~umir.a§
a£2.~q~l~~:~~.",(),,:ll~s(),~~.~ll~ vida,. de,v~!!(;tg~':l!.dga[...1ll~S:..m,...s.e-a
situ~s;~£i suscetlv~l,d.e ~~ralterad~; ..~e~.ss/~~I~!~~~~Salt!?~atIvas _eo~
OP1mlU:neiO'SaHfdarcom asitua~ao sao posslvels,

" " ,-~ ". .,," -"', -'-', ",.,' ..•..." ,-.\,~, ••"."""',,."-,~; ••...••;I;..~~' .-,_" __ ,....-. ••••••••-"~

Indicamos~numa obra anterior que as aptid6es e aquisi~6es funda-
mentais do individuo podem ser estabelecidas pela avalia~ao cuidadosa de
determinados fatores componentes que ajudam a definir a adapta~a03.
Elementos tais como a estabilidade constitucional, as raizes hereditarias,
o equipamento ffsico e mental do individuo entram nessa avalia~ao.
Igualmente 0 tipo de experiencia social tern urn efeito modelador e os
elementos afetivos da situa~ao familiar saDespecialmente importantes na
aprecia~ao das possibilidades basicas de urn jovem. Os fatores economi-
cos, culturais e educacionais, positivos ou negativos, que fazem parte da

I. Alexander, Franz e Healy, William, Roots of Crim I' , New York, Alfred A. Knopf,
1935, pp. 305.

2. Healy, William, "Psychanalysis of Older Offenders", American Journal of Ort-
hopsychiatry, vol. 5 (Jan. 1935), pp.27-28.

3. Rogers, Carl R., The Clinical Treatment of the Prohlem Child, c. Ill, "The
Component-Fllctor Method of DiftlinOHis" , Boston, Houghton Mimin Compllny. 1939.

experiencia do individuo, saDtambem importantes. QueI' 0 psic6100pro-
ceda a uma aprecia~ao cuidadosa e objetiva das fon;:asdo cliente atraves
deste metodo da composi~ao dos fatores, queI'a situa~ao seja tao clara que
seja suficiente uma aprecia~ao subjetiva, tern de se reconhecer a impor-
tancia de uma tal avalia~ao. Se as capacidades do individuo sao demasiado
escassas, sera provavelmente inutd a consulta psico16gica como melo
p~I'yI1egIadode abordar 0 probleml!.. , -

Este ponto de vista e corroborado pOl'urn estudo realizado sob a
nossa orienta~a04. Ao comprovar a adequa~ao de progn6sticos clinicos
em duzentos casos, descobriu-se incidentalmente que a psicoterapia devia
provavelmente aplicar-se a crian~as com urn elevado resultado no metodo
da composi~ao de fatores, e urndrastico tratamento pelo ambiente aquelas
cujo resultado fosse baixo. Calculou-se a media total dos fatores compo-
nentes para os duzentos casos. Este numera e a media das diversas
avalia~6es dos fatores basicos da adapta~ao da crian~a. Ele exprime, de
uma forma grosseira, a capacidade total de adapta~ao que a crian~a
possui. Para os duzentos casos essa media foi de 1,88numa escala de sete
pontos, em que se considerava 3,00 como a media da popula~ao geral. Em
compara~ao com 0 grupo total, as vinte e nove crian~as para quem se
recomendava urn tratamento psicoterapeutico intensivo obtinham uma
media de 2,17 ao passo que 0 grupo para 0 qual se recomendava a terapeu-
tica institucional obtinha 1,64 de media e as crian~as cujo internamento
Iluma creche parecia mais conveniente tinham uma media de 1,62. Estas
diferen~as sao estatisticamente significativas, fornecendo a compara~ao
com 0 primeiro grupo as propor~6es criticas de 3,4 a 3,6 respectivamente.
Como pode tel' interesse uma distribui~ao mais pormenorizada de cada
rator, apresentamo-Ia no Quadro I. Ve-se que 0 grupo selecionado para a
psicoterapia e claramente superior aos outros dois grupos em meios here-
ditarios e capacidade m,ental. Essas crian~as estao melhor situadas do
ponto de vista do estatuto s6cio-economico e do meio social. Fizeram
cxperiencias ligeiramente mais favoraveis no meio social e escolar. Nao se
rcgistraram diferen~as entre os tres grupos no que respeita a capacidade
l'isica. 0 grupo selecionado para tratamento direto provinha de urn meio
lilmiliar mais favoravel do que 0 grupo destinado a urn tratamento pelo
IImbiente. Nao existia uma diferen~a nitida em rela~ao a autocompreen-
SIlO, embora 0 grupo de tratamento direto fosse superior, sob este aspecto,
110 grupo institucional.

Este estudo demonstra que, na atual pratica clinica, 0 grupo ao qual
NC recomendava a consulta psicol6gica intensiva tendia situar-se mais
lhvoravelmente no que se refere aos fatores fundamentais de adapta~6es

4. Hcnnctt. C, C" e Rogers, C. R., "Predicting the Outcomes of Treatment", Ameri-
1'1/1/.IoIlI'11Il140rrhop,I',VI'hilltry, vol. II (Abril, 1941), pp. 210-221. Este artigo apresenta as
\'onciuNOllsmills ImplJI'tllntllHdOIlHludo, mils os dildos IIqui referidos pl'Ovem de elementos
d'NN" InvcNtllIlI\lllo "Indll n40 publicuduH.



QUADRO I

DISTRIBUIC;AO DOS FATORES COMPONENTES NOS VARIOS
GRUPOS DE TRATAMENTO

PLANO DE TRAT AMENTa

Tratamento Coloca<;iio em Coloca<;iio
direto Institui<;iio emlar

(N = 29) (N = 51) (N = 70)

Fator hereditdrio: considera<;iio dos tra<;os e
predisposi<;6es hereditarios, quer negati-
vos quer positivos, presentes na ascen-
dencia. Grau de estabilidade fisica e afe-
tiva nafamflia, etc. 2,61 * 1,78 1,88

Fator fisico: considera<;iio dos fatores nega-
tivos da saude - doen<;as longas, instabi-
lidades, perturba<;6es glandulares, etc.-
e fatores positivos. 2,41 2,49 2,41

Fator mental: capacidades e aptid6es gerais
e especfficas. 2,90 1,47 1,96

lnfluenciafamiliar: tonalidade afetiva da ex-
periencia familiar, rejei<;ao, excesso de
cuidado, atritos, etc. em rela<;ao a s'egu-
ran<;a e normalidade. 1,52 1,49 0,95

lnjluencias economicas e culturais: grau de
seguran<;a financeira, oportunidades cul-
turais, influencia do meio e da sociedade. 2,55 1,31 1,14

Fator social: grau e carater de satisfa<;ao da
experiencia social com grupos da mesma
idade e com adultos. 1,66 1,36 1,25

Fator educacional: grau de estfmulos educa-
tivos sao teoria coerente de controle. 2,61 2,00 1,87

Autocompreensiio: grau de compreensiio de
si e dos problemas, capacidade de ser
responsavel e autocrftico. 1,38 1,06 1,36

Distribui,iio total media: equilibrio geral das
for<;as construtivas e destrutivas na expe- 2,17 1,64 1,62
riencia da crian<;a. =0,73 =0,55 =0,64

* Os resultados estiio em fun~iio de uma escala de sete pontos, de 0 a 6, representando 3,0 a media
hipotetica da popula~iio gera!.

do que os grupos a que se indica 0 tratamento pelo ambiente. Exprimindo
as mesmas conclus6es do ponto de vista contnirio, pode dizer-se que a
psicoterapia deve utilizar-se menosna9.11elescasosem queM urngrande -
pes-odDsfutores 4e-~t~;tivos,-----,- ..-- .. ~_._------,-~._ ...

'vriia iaive~ifica~iloT~plica a necessidade de fazer uma aprecia~ao
da capacidade do cliente para enfrentar a sua situa~ao, antes de conside-
n'1-loapto para receber assistencia atraves da consulta psicologica. A
importfmcia de uma tal decisao e, por vezes, atenuada pelo fato de que a
maior parte dos estudantes ou dos empregados, por exemplo, disp6em de
uma certa capacidade, devido a propria natureza da sua situa~ao, para
lidar efetivamente com ela. Por mais f<leilque seja uma decisao desse
genero em inumeros casos, devemos reconhecer que se trata de uma
decisao, para que no caso de urn individuo altamente instavel, ou no caso
de uma pessoa completamente cercada por circunstancias adversas, nao
csperemos que a consulta psicologica consiga 0 impossive!.

o cliente pode receberajuda? Uma outra questao fundamental que 0

psicologo deve formular com muita freqiiencia e esta: "Oindividuo quer
!) I ajuda?". Trata-se sem duvida de uma simplifica~ao ekes'sTva"do pro-

( ( blema. E certamente mais provavel que a consulta psicologica tenha exito
quando, mantendo-se iguais as outras condi~6es, 0 cliente deseje ajuda e
rcconhe~a conscientemente esse fato. Quando esta necessidade de ajuda e
forte, 0 cliente esta preparado para chegar rapidamente ao que e impor-
lante, e se 0 psicologo e urn ouvinte atento pode evitar bloquear a torrente
dc expressao, podem realizar-se rapidos progressos. Urn exemplo deste
dcsejo intenso de assistencia, conscientemente sentido pelo individuo,
pode tomar mais concreta essa situa~ao.

Paul, urn estudante universitario, vai ter com 0 psicologo sem mar-
car entre vista e diz que esta desesperado. Sente-se sob grande tensao, nao
l' capaz de enfrentar a vida social, transpira das maos, etc. Marca-se uma
l'ntrevista para 0 dia seguinte e 0 estudante chega para a sua primeira
cntrevista. Esta entrevista inicial come~a assim (grava~ao):

P. Bern, ontem despedi-o sem que verdadeiramente tivessemos
come\(ado a falar. E agora 0 momenta de termos uma grande conversa.
()uer contar-me 0 que se passa?

C. Sim, eu disse-Ihe que sentia... pois... uma tensao excessiva
quando ... oh ... e que afeta de alguma maneira a minha personalidade, isto
l', scmpre que eu, quando se levanta qualquer problema, mesmo pequeno,
Islo vui cada vez pior e, como Ihe disse, toma-se absolutamente insuporta-
vel. Tcnho de fazer qualquer coisa, porque e 0 perfeito fracas so do meu
l'UI'SO.E nHoposso despel'di<;al'0 dinheiro do meu pai.

1', Scntc I'culmcntc quc isso intcrferc no scu cstudo'?
C, Dc UIl111fornllllrcl11cmlll,lrcll1cndu, Estoll fl'llcussllndo Cl11l11llt6-



rias onde nflOfracassaria, tenho a certeza disso, se nao fosse sentir-me
assim, tao desanimado, tao desmoralizado (pausa). Por exemplo, nao era
capaz de me levantar, como the disse, nao podia ir ao quadro e resolver
problemas que conhecia muito bem e quando fui chamado, estava tao
tenso que nao era capaz de pensar com clareza e ... tudo me parece
desproporcionado ... toda esta tensao.

P. De que maneira?
C. Disse que nao podia mesmo entrar num restaurante sem tensao,

o que parece muito estranho, mas eu ... no entanto e este 0 problema com
que qeparo.

P. Sente que chegou a urn ponto em que e absolutamente necessario
fazer qualquer coisa.

C. Sim, e absolutamente necessario. Isto come<;ou, diria ... sou
capaz de me lembrar que tinha doze anos a primeira vez quando me
pediraOl para ler uma reda<;flOque tinha feito. Sentia-me orgulhoso e
quando me vi em frente da turma, as minhas maos come<;aram a tremer e
tive que me sentar. Senti-me extremamente humilhado.

P. Sentiu uma grande humilha<;flO.
C. Muito grande.
P. De que maneira?
C. De fato, sentia-me anormal porque todo mundo faria aquilo e eu

nao fui capaz.

E indubitavel que a consulta psicol6gica segue a melhor maneira
quando, como neste caso, 0 individuo esta sob tensao, ansioso por ajuda e
capaz de falar sobre os seus problemas. Contudo, uma analise de inumeros
casos de consultas psicol6gicas realizadas em diversas circunstancias
comprova de forma con vincente 0 fato de que a psicoterapia pode ter exito
e . os em ue nao existe urn desejo consciente de ajud~ 0
'menino citado no capitulo II,'que se sen la a Iviado ao atacar 0 '6Oneco de
barra, imagem do pai, e que acedeu a uma expressao mais positiva dos
sentimentos, nao tinha certamente urn desejo consciente de assistencia,
nem provavelmente qualquer reconhecimento autentico do fato de estar
recebendo ajuda. A sua situa<;ao pode ser posta em paralelo com a de uma
mo<;a de 18 anos, trazida it clinica pela mae que que ria impedir 0 casa-
mento da filha. Esta jovem nao reconhecia ter qualquer necessidade de
ajuda, mas com a continua<;ao das entrevistas, foi capaz de assumir urn
tipo muito construtivo de ajuda, e acabou por decidir, de uma forma
absolutamente independente, que 0 seu projeto de casamento era mais
uma amea<;a aos pais do que urn plano real para uma liga<;ao por toda a
vida. Podemos Citar do mesmo modo 0 caso de individuos que vieram
coagidos it consulta psicol6gica por alguem com autoridade !lobre eles e
que, apesar da resistencia inicial a qualquer tipo de t\iuda. acuburHlll POl'

aeolher a a.juda da forma que Ihes fosse mui!l utll. Parle ••• r chuo que

lemos necessidade de analisar mais adequadamente as situa<;6es que
possibilitam a aceita<;ao de ajuda por parte de uma pessoa.

Supondo que 0 cliente sofre de algum conflito ou tensao, parece que
se devem encontrar duas condil;6es para tomar util a situa!i'ao de consu!!:a
[lsicoI6gica. Em primeiro lugar, tern de haver uJ!la oQortJ!nidaQ..~fiska..para
que possa ocorrer a entrevista. Esta afirma<;ao pode parecer superfIua; de
rato, po~m, merece-reffex['o. Freqiientemente, em situa<;6es em que 0
c1iente e obrigado aos contatos terapeuticos (nao pelo psic610go eviden-
lcmente), e esse fato que constitui 0 inicio de urn autentico processo
lerapeutico. Deste modo, e com muita freqiiencia possivel ajudar urn
jovem numa casa de deten<;ao ou numa institui<;ao, levando-o a ganhar
uma compreensao de si e da sua situa<;ao, ao passo que esse jovem seria
perfeitamente inacessivel it consulta psicol6gica se fosse livre para decidir
por si mesmo se desejava ou nao esses contatos. (A consulta psicol6gica
em situa<;6es deste genero suscita muitos problemas que serao discutidos
no capitulo seguinte, bem como corre 0 perigo de confundir a fun<;ao da
ulltoridade com a da consulta psicoI6gica.)

Nao e, porem, suficiente quehaja uma oportunidade ffsica para a
cntrevista. 0 paciente deve ser igualmente capaz de exprimir de algum
modo os desejos em conflito que criaram 0 seu problema. Essa expressao
pode se fazer atraves dos materiais de jogo ou de simbolismos de outro
lipo, mas a psicoterapia e impotente para lidar com for<;assuscitadoras de
problemas se elas nftOganharem expressao de alguma maneira na rela<;ao
Icrapeutica. Que 0 individuo possa ou nao exprimir os seus sentimentos, e
Iunto uma provaaa habilidade do nsiC610go-Q.ara"crrar·uma:·at~osfe'fa-
Ierapeu tic<l.c()Ol()'uni·~'qualid}:l<ie.<i~~ii~~t~,~~a;" eHiu elemen'io'q~e 8e'-
dcve Ievarem conta na decisao sobre as possibilidades'di-consiiffi"iJsico-
h'J~lcaemrela<;.~~·~umdt:t~rmiriad()ifl<lividu();,""""-"'~'" .,
"""U'mprimeiro contato com uma menina de doze anos, Sally, mostra

IIlgllmas das dificuldades e das possibilidades que existem quando uma
pcssoa e for<;ada a uma situa<;ao de consulta psicol6gica. A mae de Sally
(que en'Contraremos no capitulo seguinte) levou-a it clinic a porque faltava
'I cscola, apesar da sua inteligencia superior, e era ainda uma origem
permanente de conflito em casa, particularmente em rela<;ao it irma. Sally
J'c.ieitavaqualquer tentativa dos pais ou de outras pessoas para a "atingi-
rem" e refugiava-se num universo particular. Recusava-se a vjr it clinica
pnrll as entre vistas de diagn6stico e a sua atitude pareceu acentuar-se
nlndu mais quando, alguns meses mais tarde, se combinou que ambas,
Sully e a mae, viessem a tratamento, trabalhando a mae com urn clfnico, a
t11hllcom outro. 0 que se segue e urn relato da primeira parte da primeira
ontrevista.

Quundo nOMsentamos disse: "Suponho que estava pessimo 0 ca·
mlnho parR aqul. Dove ser rulm dlrlalr lUlIlim". Sem rellpollta. "Vivo em



B., nfw vive?" Urn grunhido que queria dizer sim. Sentou-se na cadeira,
de pemas cruzadas, a boca cerrada, e olhando para mim quase sempre -
nao evitando 0 meu olhar.

Depois de uma breve pausa disse: "Talvez queira saber por que esta
aqui e talvez nao queira muito estar aqui". Sem ~sposta. A seguir a esta
primeira observa<;ao, proferi ainda algumas sobre 0 fato de nao saber nada
acerca dela ou da familia, exceto que parecia que a sua mae pensava que
poderia ser ajudada a ser mais feliz e a fazer melhor as coisas que real-
mente era capaz de fazer. Sem resposta.

Continuei: "Nao podemos explicar exatamente por que, mas parece
que ajuda as pessoas a endireitarem as coisas e a sentirem-se melhor se
falarem com alguem sobre elas. Agora, nao posso nem quero dizer-Ihe 0

que deve fazer ou como deve sentir em rela<;ao as coisas". Sally murmu-
rou entre dentes: "Que quer dizer?"

Continuei: "Bern, evidentemente, a maior parte das pessoas que
aqui vem para falar conosco vem pela sua propria vontade - quando
julgamque precis am de ajuda para algo que as preocupa. Com voce deve
ser urn pouco diferente porque foi a sua mae que decidiu que seria born vir.
Mas parece que falar com alguem ajuda uma pessoa a pensar direito e a
sentir-se melhor com as outras pessoas, e talvez consigo mesma. Nem
sempre nos sentimos bem em rela<;ao a nos proprios. 0 meu unico objetivo
e ouvir tudo 0 que pode ter para dizer sobre como se sente em rela<;ao as
coisas e ajuda-Ia assim, talvez; a ser mais feliz de uma maneira geral".

o paragrafo precedente nao foi dito de uma so vez, mas com pausas
entre as frases e com urn esfor<;o da minha parte para parecer tao amigavel
e tao pouco severo quanta possive!. Estava quase sempre a olhar para
mim, mordiscando urn cora<;ao de DurO que tinha presQ a urn fio, ou
mexendo nos cabelos.

Depois de uma pausa continuei: "Acha que e muito dificil falar com
alguem ... exprimir 0 que sente?". Sem resposta. Depois de uma outra
pausadisse: "Naotenho ideiade nada ... de voce, dasuafamiliae de tudoo
mais. Vejamos, tern irmas?"

Sally respondeu a esta pergunta e a outras perguntas espedficas de
uma forma delicada, com uma inform~<;ao minima. Depois de urn pouco de
con versa deste genero, houve mais uma pausa. 0 relata continua:

Disse entao: "Quer falar sobre 0 que sente a proposito seja do que
for, de voce, dafamilia, daescola ou de qualqueroutra coisa?" "Que quer
dizer?" Disse mais uma vez que parece ajudar as pessoas falar com alguem
que nao lhes diga 0 que devem fazer. E acrescentei: "E dificil para voce
ver como isso poderia ajudar?" .

A sua respostafoi: "Talvez isso ajude algumas pessoas, mas nao","
(urn murmurio'para significar que nao ajudaria a ela). "Julga que iS80pode
ajudar as pessoas, mas nao parece que Ihe seja muito 6til. " Scm rcspollta.

Depois de uma pausa em que nos mantivemos imoveis (provavel-
mcnte cinqiienta e cinco a sessenta segundos) disse: "Para voces, meni-
11llS, vai tudo bem na familia? Vejamos, como se chamam as suas irmas?"

Houve novamente urn curto periodo de perguntas e respostas. Sally
lndicou os nomes dos membros da familia, dizendo uma frase completa
Nobrcas suas brigas, a primeira em toda a entre vista. Depois de uma duzia
411.' quest6es, a maioria das quais teve uma resposta monossilabica, fez-se
41c novo silencio. Citando 0 relatorio:

Depois de uma longa pausa disse novamente: "Como the disse
IlIItcs, parece ajudar, as vezes, falar sobre as coisas ... mas tambem que a
I11l1iorparte das pessoas vem porque querem. As vezes os estudantes vem
rmrque sentem que nao estao tao bem nos estudos como gostariam e
ll"Clem ser ajudados. Mas voce veio talvez porque a sua mae quer e nao
l'Ul'quevoce quer". Sem qualquer resposta.

Prossegui: "Se puder dizer como se sente por vir aqui ... 0 que disser
nAouretara ninguem ... e pode dizer tudo 0 que sentir. Isso nao alterara a
minha maneira de sentir, pois a minha unica ideia e ajuda-Ia". Pausa
l'lI'cve."Que poderia dizer sobre como se sente ao vir aqui?"

Sally respondeu: "Eu nao quis ... preferiria nao vir". Quando se
"'lIlollconcordei com urn aceno de cabe<;a, e disse-Ihe que estava perfeita-
l11entccorreto que pensasse assim ... que isso seria de esperar. .. que nao
"I'll sua ideia vir. Ela acrescentou num tom absolutamente prazenteiro:
II Ell real mente nao queria ... mas vim". "Ao mesmo tempo sente que a
"'colha nao e sua?" Nao houve resposta.

Depois de urn certo tempo perguntei: "Ra coisas em que pensa
111l1i1usvezes, quaisquer problemas ou outra coisa, sobre que gostaria de
'ulllr'!" "Bem, a unica coisa em que pense muitas vezes sac as notas da
, ••colli." Concordei com a cabe<;a e disse: "Isso as vezes a preocupa".
"Sim, e pense no que seria voltar para 0 grupo dos mais atrasados."
"JIII~IIque nao seria uma coisa muito agradavel se acontecesse." Pausa.
Ut ••He cntfw, porque nao estava completamente segura de haver com-
l'I'C'cl1dido:"Isso aconteceu ou pode acontecer?" "Oh, pode acontecer,
"\UH penso que nao. As minhas notas sac 'suficiente'. S6 os 'mediocres' 6
Clue me preocupam. Mas penso que nao terei mediocre."

A partir deste momento, Sally foi-se tomando gradual mente mais
IIVI'f. filiou das suas classificac;:6es escolares, do seu 6dio a escola, dOli
•• U••!'I'Opt'josplanas para vir a ser dona de casa. Este trecho exempliflca
d. umll muneirn admir{lvel 0 fato de que mesmo 0 individuo altamente
f•• I••tentc I l'orCflldoIIuma situac;:aoonde espera ter de lutar, pode tornnr-lie
puuen c pnucoupto ullceitllr lUudll. Niio sera provuvelmente umElcoincl·
dt"dll que u vlrlldll ncstc contllto hllbilmente conduzido fiede no momento
II" 'tu. Slllly 6 CUPIlZ de cxprimir llllUIlrCNIKtencluem vir e dClicobre qUI
•••• MonUmont" htmb6m 6 ilcelto pelo 1'111061010,Como con •• qUlnela



deste fato, a sua hostilidade diminui e ela torna-se mais capaz de utilizar a
situac;flO.Devemos dizer que na segunda entrevista manifestou igualmente
uma forte resistencia e uma incapacidade para falar durante a maior parte
do tempo, mas, pelo mesmo metoda, 0 psic610go trabalhou lentamente
para conseguir urn tipo construtivo de r~

Sally ilustra 0 fato de que, embora urn desejo consciente de ajuda
seja valioso, pode haver progresso na consulta psicol6gica mesmo enfren-
tando uma grande resistencia, se existir uma oportunidade para a entre-
vista e se 0 cliente puder de algum modo descobrir a maneira de exprimir
os conflitos que sao realmente os seus.

Com 0 adulto perfeitamente independente, a oportunidade do con-
tato nao se verifica, a nao ser que haja urn desejo real de assistencia. Esta
afirmac;ao e confirmada por dois estudos realizados na Smith College
School of Social Works. Uma pesquisa sobre casos em duas clinic as de
?rie/n~ac;ao~nfantil mos tI..Q~e ~!!~!i<:l~~()s-palS1I~!:~~.~.~_filhQ~~.~li~oa9ao
a c!l_n~ca,slm..E;L~.srn.:ent~_l?.2!9..1!..~JL~.~S9!!:louo_:!~~~£.J?~.:!~arama

:~~~~bg.:~~.~~~_.~~t?:,(~.t..':~t..~,?1~l1t()c()ns~~~i~J!~2~~u?-rggr~.ss(). Pelo
contrano, se os PalS deseJam que 0 filho seja aJuaado, ou ainda melhor, se
os pais querem tratamento para 0 filho e para si pr6prios, podemos esperar
urn tratamento com exito. Foi possivel apreciar as atitudes dos pais
durante a primeira entre vista.

o cliente e independente do controle familiar? Existe ainda uma
outra questao que 0 psic610go deve considerar ao estabelecer 0 centro do
trabalho terapeutico, particularmente com crianc;as e adolescentes~
natureza da ligac;ao do di~nte a famili~. Enquanto a crianc;a for afetiva-
mente 1repenaeiiie-cros-pais':~sureTia-a;~'ontrole familiar, vivendo em casa,
a consulta psicol6gica da crianc;a isolada fracas sa com muita freqiiencia e
pode mesmo aumentar as suas dificuldades. Devemos recordar mais uma
vez que uma das hip6teses sobre'i2reSiTIia1JOrui"terapllge queo individuq
tenha caE~cidade e ocasi~Jl.lliJ,[Qagit~iJJii!m~~[l£aQa.e~0~a
.ill!!~sj.Q;.,,~!!~.~~onsegl!!~,_l!~.~m~l~!E~!!,~gggr£ll,l_g~.comp're~ll§lQ,; Es ta
hip6tese nao se venfica muitas vezes no caso de uma crianc;a. Uma
psicoterapia eficaz com os jovens implica habitualmente tambem 0 trata-
mento dos pais, para que todos possam fazer em conjunto as alterac;oes
que melhorem a adaptac;ao. De outro modo, a terapia s6 com a crianc;a
pode leva-Ia simplesmente a fixar-se numa oposic;ao radical aos pais,
agravando assim 0 seu problema. 0 tratamento exclusivo da crianc;a corre
tambem 0 risco de tornar os pais ciumentos e hostis quando descobrem
que 0 terapeuta sustenta uma relac;ao intima com osfilhos. Isso acontece

5. Mills, Harriet J., "The Prognostic Value of the First In.terview", Smith Co/ll'I(l'
Studil's in Social Work, vol. 8, n." t (Setembro, 1937), pp. 1-33.

Ritterskumpf, Louise, "The First Interview us u OullJe III Tl'oulmenl" SlIIltil ('oI/I'IlI-
Studll',l' In 80('/al Work, vol. 8, n.o I (!'1010mbi'll, 1937), pp, 34-84, '

mesmo quando os pais teoricamente desejam que a crianc;a receba ajuda
psicol6gica.

o quadro e inteiramente diferente quando 0 individuo dependente se
acha fora da esfera da protec;ao e do controle familiares. Todo 0 psic610go
conhece estudantes que sao tao dependentes como uma crianc;a de dez
anos - individuos que nunca escolheram 0 seu pr6prio vestmirio, que
nunca tomaram as suas pr6prias decisoes, que nunc a foram responsaveis
pelas suas pr6prias ac;oes e que confiam absolutamente nos pais. Esses
cstudantes, geograficamente distanciados de casa devido aos estudos
universitarios, sao incontestavelmente acessiveis a consulta psicol6gica.
o conflito entre 0 seu desejo de dependencia e as exigencias de vida
independente que a universidade lhes apresenta suscita uma tensao que
tcm de ser resolvida.

Podemos portanto dizer que para urn procedimento terapeutico ser
eticaz com jovens e normal mente necessario que a crianc;a ou 0 adoles-
cente estejam afetiva ou espacialmente libertos do controle familiar. As
(micas excec;oes sao os casos, mais raros do que se supoe, em que 0
problema da crianc;a nao se liga de maneira nenhuma com as relac;oes
pais-filho. Nesse caso, podemos prestar a uma crianc;a ajuda psicol6gica
ou assistencia cujo problema seja a incapacidade de leitura. Talvez a
mesma coisa seja verdadeira em relac;ao ao adolescente que efetua uma
op<;ao vocacional, mas aqui, mais uma vez, a nao ser que haja urn grau
consideravel de independencia afetiva em relac;ao a familia, e provavel que
II consulta psicol6gica seja ineficaz.

o cliente tern a idade, a inteligencia e a estabilidade desejdveis?
I':mbora a nossa informac;ao seja reduzida, temos razoes para supor que a
I.:onsultapsicol6gica e urn metodo mais adequado e eficaz em certas faixas
cltlrias e certos niveis de inteligencia do que em outros. Ja referimos
elementos suficientemente explfcitos para mostrar que na atual selec;ao
clillica de casos para tratamento atraves da entre vista direta, ha uma
lendcncia para escolher urn grupo com uma capacidade intelectual essen-
dulmente normal. E bastante raro que urn individuo cujo nivel intelectual
NCsitua no limite ou abaixo do normal seja selecionado para psicoterapia.

o estudo de Healy e Bronner, anteriormente citado, fornece uma
Inl'urmacao importante, valida sobre este aspecto. Recorda-se que esta
Invcstiga'1ao trata dos resultados do tratamento de quatrocentos casos
'Ncolhi\Jos para· uma psicoterapia intensiva. Verificou-se que havia uma
"Nlrcitu rclu'¥[\Oentre a inteligencia e 0 resultado. Com as crianc;as cujo
(J, I, ill de 70 Ii79.66% tinham uma evolu!rao desfavoravel, com problemas
pur ,'cNolvcl'ou ugrllvados; entre os que tinham um Q.I. entre 80 e 89,23%
rmcllNNllrurn;duquclcs cujo Q.l. ia de 90 u 109,21% falhavam c do grupo
lluperlor, com urn Q,l. ueirnu de 110. "penUM10% lIofriarn umu evolu~flo



desfavonivel6. Os autores tern 0 cuidado de observar que estes elementos
devem ser interpretados com prudencia e que os resultados desfavoraveis
podem derivar de circunstancias concomitantes que acompanham tantas
vezes uma inteligencia fraca, mais do que da pr6pria debilidade intelec-
tual. De qualquer maneira, as suas conclusoes levam-nos a considerar
cuidadosamente os casos de inteligencia fraca antes de decidir se a con-
sulta psicol6gica sera 0 melhor metodo de tratamento.

A idade e urn fator ainda mais incerto. Parece claro que 0 individuo
mais velho estara menos apto para se reorientar, para reorganizar a sua
vida de forma tao eficaz como 0 individuo mais novo. A ideia cronol6gica,
contudo, e uma fraca medida de plasticidade individual, e tudo 0 que
talvez se possa dizer e que se deve analisar cuidadosamente 0 problema
quando 0 cliente ultrapassou os cinqiienta anos. 0 limite de idade inferior e
igualmente indefinido. A psicoterapia, sob a forma de ludoterapia, e
certamente eficaz com crianl;as de quatro anos. A consulta psicol6gica em
que 0 contato e inteiramente verbal nao se utilizaria muitas vezes antes dos
dez anos. Entre os quatro e os dez, doze anos, e quase certamente
aconselhavel urn determinado emprego de tecnicas pelojogo, uma vez que
a expressao verbal de sentimentos importantes nao e facil para a crianl;a
desta idade.

Urn outro elemento a ser considerado, e que esta implfcito na analise
anterior, e a estabilidade do individuo. Tanto a experiencia clinic a como a
junl;ao de resultados da investigal;ao indicam que 0 individuo altamente
instavel, particularmente quando essa instabilidade parece ter uma base
organica ou hereditaria, nao se deve submeter a psicoterapia, nem mesmo
a qualquer tipo de tratamento elaborado ate agora. No estudo de Healy e
Bronner que acabamos de citar, ha elementos sobre este aspecto. Entre os
indiv~duos diagnosticados como tendo clara ou hipoteticamente uma per-
sonahdade anormal - urn grupo que inclui "personalidades psicopati-
c.as", "inferiores constitucionais" e casos de deterioral;ao cerebral- sete
tlveram uma evolul;ao favoravel e trinta e sete uma evolul;ao desfavora.
vel. Embora estes resultados parel;am tonvincentes, 0 mesmo estudo
apresenta outros elementos que mostram como e tenue a linha de demar-
cal;ao. De nove casos que revelavam claramente sintomas psic6ticos ou
algumas caracteristicas psic6ticas, todos eles responderam favoravel-
mente ao tratamento. Dos dezessete casos classificados como extrema-
mente neur6ticos ou "especiais", quinze responderam favoravelmente e
apenas dois tiveram uma evolul;ao negativa. A interpretal;ao satisfat6ria
deste material aparentemente contradit6rio tera sem duvida de esperar por
outros estudos. Pode ser que a instabilidade orgfmica seja mais acentuada
no primeiro grupo do que no segundo e no terceiro, mas nao dispomos de
elementos suficientes para esclarecer este aspecto.

Conl'lulmoll um. provl\ lIuplementaratrav'" de um outro I.tudo
".Undo "ob a dlre~Aodo ~\utOl'no ROl'ht'"tt'r Guldanc'(' Ct'nttr, elltudo
nlulOftdo nil peHquiPllI~lntoriOi'ja roferidn !iobre duzonto!i CUSO!!'. Procu-
r.,"tln InvoMtilluru imporU1nciu dos vurios tipos e sfndromos de sintomu8,
UN pl'Oblemll!i<Juscrinn<;us foram cuidadosamento classificados. Desco-
IwltH-leque () problema da "hiperatividade" implicavu a probabilidade do
lIm fmclIsso do tratamento. Para os objetivos destes estudos definiu-se
011111 clltegoria da seguinte maneira: "Hiperatividade - 'nervosismo' in-
clui nqueles tipos de comportamento que sugerem uma base fisiol6gica,
UllIN CU';O diagn6stico medico pode ou nao pode ser feito com precisiio" . A
IIlividade excessiva e a agital;ao, os gestos e tiques nervosos, 0 comporta-
mento caprichoso e descontrolado sao alguns dos tipos de sintomas classi-
t1clldos nesta categoria. As crianl;as que apresentavam urn problema deste
lil8nerotinham uma probabilidade especial de apresentar outros problemas
~l'lIves de atitudes e de conduta. Tambem respondiam menos bem ao
1 rutamento, incluindo a psicoterapia. E bastante interessante que depois
de dois anos de tratamento, a pr6pria hiperatividade muitas vezes desapa-
rceia, mas quase dois terl;os deste grupo revelavam ainda problemas
graves do mesmo genero. Embora as categorias deste estudo nao sejam de
modo algum identicas as do estudo de Healy e Bronner, as duas pesquisas
parecem revelar urn paralelismo interessante que sugere a importancia do
fator da instabilidade se ele se puder definir adequadamente.

Depois de termos discutido os diferentes elementos e problemas que
o psic610go tern de considerar nos seus primeiros contatos, podemos
tentar defini-Ios e precisa-Ios urn pouco mais, exprimindo-os sob a forma
de crit6rios. Nas tres sel;oes que se seguem, procuramos formular os
criterios que indicam se a consulta psicol6gica e a psicoterapia sao ou nao
aconselhaveis como centro de tratamento num determinado caso. Salien-
te-se que se trata de uma tentativa, e que uma das razoes para formular tais
criterios de uma forma tao rigorosa quanto possivel e estimular a sua
alteral;ao ou verifical;ao atraves de uma pesquisa experimental.

Condi(;oes de indica(;iio da consulta psicol6gica e psicoterapia. A
partir dos elementos dados nas sel;oes anteriores deste capitulo, pode-se
dizer que 0 tratamento direto da consulta psicol6gica que implica contatos
sistematicos e prolongados e aconselhavel quando estao reunidas todas as
condil;oes seguintes:

7. Bennett, C. C. e Rogers, C. R., "The Clinical Significance of Problem Syndroms",
American Journal of Orthopsychiatry, vol. 11 (Abril, 1941), pp. 222-229.



1. 0 individuo esta sob um determinado grau de tensao, provocada
por desejos pessoais incompativeis ou por um conflito entre as
exigencias sociais e ambientais e as necessidades do individuo. A
tensao assim suscitada e maior do que a tensfw provocada pela
expressao dos sentimentos acerca dos seus problemas.

2. 0 individuo tem uma certa capacidade para enfrentar a vida.
Possui a suficiente capacidade e estabilidade para exercer um
certo controle sobre os elementos da situa~ao. As circunstfmcias
que enfrenta nao san tao hostis ou tao instaveis que se tome para
ele impossivel controla-Ias ou altera-Ias.

3. Verifica-se uma oportunidade para 0 individuo exprimir as suas
tensoes conflituosas nas entre vistas projetadas com 0 psic610go.

4. E capaz de exprimir essas tensoese conflitos quer de uma forma
verbal quer por qualquer outro meio.

5. E suficientemente independente, quer do ponto de vista afetivo
quer espacial, do controle familiar.

6. Esta suficientemente liberto de uma instabilidade excessiva, par-
ticularmente de natureza orgfmica.

7. Possui uma inteligencia capaz de enfrentar a sua situa~ao, com
um nivel intelectual medio ou acima da media.

8. Tem uma idade conveniente - com idade suficiente para lidar de
uma forma relativamente independente com a sua vida e suficien-
temente jovem para conservar uma certa elasticidade de adapta-
~ao. Em termos de idade cronol6gica, os limites situam-se entre
os dez e os sessenta anos.

Condi<;oesde indicariio da terapia direta com a crianra e os pais. E
evidente que os fatores que tomam sensato iniciar os contatos terapeuti-
cos com os pais e com a crian~a, separadamente, san semelhantes, mas
nao identicos, aos que tomam aconselhavel a consulta psicol6gica direta
do individuo. Enunciamos aqui esses fatores, sublinhando de modo parti-
cular aqueles aspectos em que os criterios san diferentes.

A terapia direta com os pais e a crian~a, efetuada com psic610gos
diferentes, parece ser aconselhavel quando se encontram todas as seguin-
tes condi~oes:

1. Os problemas da crian~a radicam, numa medida apreciavel, na
rela~ao crian~a-pais.

2. A crian~a nao e ainda afetiva ou espacialmente independente da
familia.

3. Ou os pais ou a crian~a (quase sempre os primeiros) sentem a
necessidade de ajuda, criando enHio uma ocasiao para enfrentul' a
situa~ao.

4. Os pais san relativamente "trataveis" , 0 que significa que:
a. tem algumas satisfa~oes fora da rela~~o pais-filho, nas rela-

~oes sociais e conjugais ou nas realiza~6es pessoais;
b. san relativamente estaveis;
c. tem um nivel intelectual medio ou superior a media;
d. sao suficientemente jovens para conservar uma certa elastici-

dade de adapta<;ao.
5. A crian~a e relativamente "tratavel", 0 que significa que:

a. esta relativamente livre de instabilidades organicas;
b. 0 seu nivel intelectual e medio ou superior a media;
c. tern idade sufi.ciente para exprimir as suas atitudes atraves do

material de jogo ou atraves de outros meios na situa<;ao da
consulta psicol6gica. Normalmente isto quer dizer que deve
ter pelo menos quatro anos.

Condiroes de indicariio de um tratamenlo indireto ou pelo am-
biente. Devemos tel' daramente presentes nao apenas as condi~6es que
indicam que a consulta psicol6gica eo metoda nitidamente preferivel, mas
tambem os fatores a favor de uma abordagem indireta. 0 que se segue e
uma tentativa para estabelecer uma lista desses criterios. De uma forma
diferente dos enunciados precedentes, a presen~a de qualquer uma das
referidas condi~6es e provavelmente suficiente para justificar a concen-
tra~ao do esfor~o em medidas de tratamento pelo meio mais do que em
qualquer tipo de psicoterapia.

1. Os fatores constituintes da situa~ao do individuo san tao hostis
que ele nao os po de enfrentar mesmo com a modifica~ao das
atitudes e da compreensao. Experiencias destrutivas na familia
ou no grupo social, um ambiente negativo, juntando-se as suas
deficiencias de saude, capacidades e aptidoes, tomam a adapta-
~ao muito improvavel a nao ser que 0 meio se altere.

2. 0 individuo e inacessivel a consulta psicol6gica, falhando uma
razoavel oportunidade e os esfor~os na descoberta de quaisquer
meios pelos quais possa exprimir os seus sentimentos e proble-
mas. (Um exemplo seria 0 de um indi viduo virado sobre si mesmo
na fase inicial de uma psicose esquizofrenica, que nao e capaz de
exprimir as suas atitudes conflituais,no entanto evidentes.)

3. 0 tratamento eficaz pelo ambiente e mais simples e mais eficiente
do que um metoda terapeutico,direto. Provavelmente esta condi-
~ao prevalece apenas quando a situa~ao origem do problema e

. quase inteiramente ambiental - uma orienta<;ao escolar inade-
quada, um lugar de residencia desfavoravel, um chefe irritavel e
incompetente. ou qualquer Olltro fatal' do ambiente que e respon-
"'vel pelo problema.



4. 0 indivfduo e demasiado jovem ou demasiado velho, ou dema-
siado instavel para urn tipo de terapia direta (vejam-se as sec,:6es
precedentes para uma definic,:flOmais rigorosa destas condic,:6es).

Surgem naturalmente alguns comentarios breves sobre estes crite-
rios sucintos. E evidente que eles nao se devem aplicar as cegas ou
mecanicamente. Eles sao propostos como guias de uma reflexao inteli-
gente, nao como substitutos des sa reflexao. Nao abrangem todas as situa-
c,:6esque podem surgir. Por exemplo, destinam-se a ajudar a determinar 0
primeiro ponto de tratamento a ser focalizado, mas nao procuram indicar 0
centro da fase posterior. Assim, a consulta psicol6gica poderia ser indi-
cada numa fase mais avanc,:ada, mesmo quando a primeira abordagem se
fez pelo ambiente, ou entao, pode ser prudente urn tratamento indireto
quando se deu 0 maior relevo a psicoterapia. Numa palavra, estes crit6rios
nao tentam senao esclarecer e trazer mais amplamente ao centro da
reflexao as decis6es que ja se tomavam a partir de qualquer outra base.

Vemos que, segundo os criterios referidos, alguns grupos tendem a
ser designados como aconselhaveis ou desaconselhaveis para 0 trata-
mento atraves da consulta psicol6gica. Deste modo, os estudantes desa-
daptados sao quase seinpre bons candidatos a consulta psicol?gica por-
que, na maior parte dos casos, sao capazes de modificar determinados
aspectos da sua situac,:ao, tern quase sempre a idade e a inteligencia
desejaveis, tern, geralmente, pelo menos urn mfnimo de estabilidade, e
estao parcial mente libertos do controle familiar. De umaformageral, estas
observac,:6es aplicam-se tambem a"Osindivfduos inadaptados na relac,:ao
conjugal. Por outro lado, 0 psic6tico incipiente que comec,:a a perder 0
contato com a realidade e muitas vezes incapaz de aproveitar a ajuda
psicol6gica, quer porque esta tao voltadopara si mesmo que nao e capaz
de exprimir as suas tens6es e conflitos, quer porque ja nao tern a estabili-
dade suficiente para exercer urn controle sobre a sua situac,:ao. Os indivf-
duos deficientes mentais sao tambem fracos candidatos a consulta psico-
16gica, pois escapam obviamente aos criterios estabelecidos. 0 tipo de
consulta psicol6gica descrito tamb6m nao e aconselhavel ao indivfduo
bem adaptado que nao sente nenhuma tensao desagradavel na sua adapta-
c,:aoa vida. Este ultimo fato e, por vezes, esquecido quando se estabelecem
programas de consulta psicol6gicaem instituic,:6es e se sup6e que a con-
sulta psicol6gica e uma experiencia necessaria a todos. Pelo contrario, a
consulta psicol6gica e urn processo que ajuda fundamentalmente aqueles
que sofrem de nftidas tens6es e desadaptac,:6es.

Estes comenmrios procuram tomar claro 0 fato de que os indivfduos sac
diferentes no grau em que satisfazem os criterios propostos. Sabemos, porem,
que ha sempre excec,:6esa uma formulac,:aogenerica e que temos de dar a maior
atenc,:aoa cada casu de desadaptac,:aopara determinar quando se deve dar 0

maior relevo a consulta psicol6gica ou a qualquer outro tipo de terapin.

Alguns leitores estranharao que analisemos as diferentes condic,:oes
que influenciam a escolha do tratamento e prescrevem 0 tipo de terapia,
sem qualquer analise da hist6ria completa do caso, com base na qual
(segundo sup6em) se devem tomar as decis6es. Esta omissao foi delibe-
rada, mas antes de terminar este assunto, consideremos brevemente a
questao. . ,.

E urn fato que se reconhece ha muito tempo 0 lugar e a Importancla
da hist6ria do casu no trabalho clfnico e na consulta psicol6gica. Perdeu,
pol'em, urn pouco da importancia que anteriormente tinha, sendo a situa-
"flO atual menos clara. Analisemos urn pouco esta situac,:aona medida: em
que interessa a discussao presente.

A hist6ria completa do caso, com a sua riqueza de materialsobre 0
desenvolvimento do individuo e as suas atitudes, com 0 seu quadro com-
pleto do meio social e das forc,:asculturais que 0 influenciaram, tern uma
grande importancia para urn diagn6stico completo e satisfat6rio. Nao nos
cnganemos em relac,:iioa esse aspecto. Para uma plena compreensao das
fon;as e dos padr6es de vida importantes, 0 nosso melhor metoda e a
hist6ria completa do caso.

Mas tambem e urn fato que, por vezes, 0 estabelecimento de uma
hist6ria razoavel do casu interfere nitidamente com 0 processo terapeu-
lieo. Por isso, deparamos as vezes com uma escolha desagradavel: preferir
IeI' urn quadro d€ diagn6stico adequado e completo do indivfduo ou desejar
l.Juefac,:aprogressos na resoluc,:flOdos seus problemas. Vejamos como este
dilcma surge.

Quando 0 psic610go toma a atitude de quem procura informa~oes,
IIlitude necessaria para constituir uma boa hist6ria do caso, 0 cliente nao
pode deixar de sentir que a responsabilidade da soluc,:aodos seus proble-
mils e as sumida pelo psic610go. Efetivamente, quando este diz: "Gostaria
l.IUCme falasse sobre voce e sobre os seus problemas, as suas bases e a sua
cvoILH;ao,a educac,:ao que teve e a sua hist6ria medica, as experieneias
l'umilial'es e 0 meio social", isso envolve nitidamente uma segUJ:an~a
ndicional: "Vou the dizer entao como resolver os seus problemas". Se 0
ll'utamento indicado for pelo ambiente, esta atitude pOl' parte do clientc
nCIO tern inconveniente. Pode, de fato, prepara-Io melhor para aeeitar a
IIlUdl~n~ade ambiente porque se baseava num conhecimento .aprof~n-
dndo. Se, porem, 0 tl'atamento indicado e do tipo da consulta pSlcol6alca
Ull psicoterapia, tal atitude pode dificultar 0 tratamento ..0 cliente forne-
~ou como l'esposta a urn questionario delicado todas as mforma~oes que
'mhe dnr. Em troca espel'a receber a solUl;ao dos seus problemas. Qualquer
llil'Ol'crOI'lli'lllcvl\-Io u ussumir a responsabilidade da sua pr6pria llitua~Ao,
IUlI'lItcntur "ncontrar 0 tipo rcalista dc adapta~Ao que cllte,Ja ao .IU aI-
~Mnc., tern necelilull'iumentc de IIcr intcrprchldo como uma r~culI d.Ub.-



rada por parte do psicologo em dar-Ihe as respostas.E muito mais simples
para 0 psicologo empreender urn tratamento construido a partir da inde-
pendencia dotliente, e que se dirige para 0 desenvolvimento da maturi~
dade, se nao participou em qualquer experi€mcia de estabelecimel1to da
historia do caso.

E por essa razao que oS criterios que foram dados neste capitulo se
referem fundamental mente a elementos que podem ser apreciados sem a
orienta~ao de uma historia elaborada do caso. Os juizos preliminares;
baseados no primeiro contato, podem ser feitos na maioria dos casos a
partir de todos os criterios que indicam a oportunidade da consulta psico-
logica. 0grau de tensao e quase sempre uma coisa que sepode estabelecer
numa observa~ao atenta. Se a tensao do cliente e suficiente para fazer mais
do que equilibrar 0 mal-estar de falar sobre os seus problemas e urn
problema mais sutH e muitas vezes so se podeni responder a ele comple-
tamente quando a consultaprosseguir. Se as condi~oes para os contatos
terapeuticos sao realiz:iveis, se ocliente e relativamente independente da
familia - san questoes normal mente claras depois da primeira entre vista,
De modo identico, a questao da idade aconselh:ivel, da inteligencia e da
estabilidade encontra muitas vezes resposta pela simples observa~ao cui-
dadosa do ·cliente. 0 problema de saber se 0 individuo tern suficiente
capacidade para exprimir os seus conflitos po de ou nao ter uma resposta
de inicio ou exigir varios contatos. 0 criterio que tern probabilidades de
levantar maiores dificuldades e 0 problema de saber se 0 cliente tern
alguma capacidade para lidar eficazmente com a sua situa~ao de adapta-
~ao a vida. Em muitos cas os a resposta pode ser evidente. 0 adulto medio,
o estudante tipico dos ultimos anos do eolegio ou da universidade tern, na
grande maioria dos casos, uma certa capacidade para lidar eficazmente
com a sua situa~ao de adapta~ao a vida. Contudo, em rela~ao a determina-
dos individuos, limitados em aspectos esseneiais pelas suas proprias inca-
pacidades ou pelo caniter destrutivo do ambiente, essa decisao pode se
tomar muho dificil. Em tais casos, sera prudente empreender urn estudo
de diagnostico aprofundado antes de tomar qualquer decisao sobre 0 tipo
de tratamento mais indieado. Em semelhantes easos, iniciar a psieoterapia
sem urn estudo de diagnostico pode apenas mergulhar 0 pacientemais
profundamente no desespero, a medida que a sua crescente compreensao
poe em maior relevo as suascarencias. Por conseguinte, mesmo se 0

estudo de diagnostico pode interferir uni poueo com 0 processo de con-
sulta psicol6gica, e nitidamente aconselhaveL

Podemos condensar estas observa~oes dizendo que em inumeros
easas 0 tratamento pela consultapsieologiea pode se iniciar imedi~lta-
mente no primeiro contato sem 0 estudo de diagnostico,e estamaneira de
proceder esta inteiramente justificada se 0 psic610go estiver vigilante em
face dos aspectos cruciais da situa9ao tal como ela se manirestn nu pd-
meira entrevistn. Noutros casos, pode ser uconselhOvel urn e"uulltlvo

estudo de diagnostieo antes de escolher 0 ponto de apliea~ao mais fecundo
para 0 esfor~o terapeutieo. Em tudo isto deve se ter presente 0 fato de que
o que importa e a evolu~ao do cliente para a maturidade, e que os instru-
mentos do trabalho clinico devem ser escolhidos em fun~ao dessa finali-
dade primordial. Se 0 psicologo efetua urn estudo completo do caso, isso
deveria ser assim, por ser essa a forma de se tomar mais apto para ajudar 0
cliente a eneontrar umaadapta~ao normal. Se se abstem de realizar esse
mesmo estudo, a razao deveria ser a mesma, poder nesse caso favorecer
mais prontamente 0 ereseimento do cliente inieiando imediatamente 0
tratamento, evitando as implica~oes infelizes do estudo da hist6ria com-
pleta do caso.

Todo este dilema se pode formular em termos mais claros. A quesHio
nao e realmente saber se 0 psic610go tera informa~oes sobre 0 cliente ou se
sc mantera ignorante. 0 problema esta em saber se colocara a busca de
informa~oes acima de qualquer outra considera~ao. Num processo auten-
tieo de consulta psicol6giea, 0 individuo tern muito mais possibilidades de
rcvelar as for~as dinarnicas genuinas na experiencia, os padroes essenciai~
da sua eondtita, do que num processo formal de eontar a hist6ria. Deste
modo, 0 psic610go pode gradualmente ganhar consciencia de seqiienciuN
importantes de aeontecimentos dinamieos, mesmo se existem muitas la-
cunas no seu conhecimento dos acontecimentos superficiais e exteriore!!
da vida do cliente.

Quer 0 cliente venha por sua pr6pria iniciativa ou porque foi man-
dildo, 0 psic610go come~a a tomar, desde 0 primeiro contato com 0

individuo, determinadas decisoes sobre qual 0 metodo de tratamento malll
lndicado. Se analisarmos os elementos dessas deeisoes com cuidado
vc:rilkamos que podemos estabelecer criterios atraves dos quais se P08~
"Hill efetuar essas decisoes da forma mais inteligente. Muitas vezes, esstlll
dccisoes podem ser tomadas a partir dos elementos obtidos no contato
Inlcilll com 0 cliente, sem urn diagn6stico completo e sem 0 estabelecl·
mento de uma hist6ria completa do caso. Discutimos neste capItulo 011
l:J'it6rios que recomendam a consulta psicol6gica como 0 metodo prefer!·
vcl. os crlterios que indicam a terapia com pais e filhos, separadamente, 0
&&11 condi<;oes que contra-indicam a terapia direta e sugerem prudente·
mcnte u insistencia num tratamento pelo ambiente.


