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Introdução 

Rachei Rosenberg 

Carl concordou com a idéia, e ele mesmo planejou o formato 
do livro. Carl é Rogers, amplamente conhecido por muitos como o 
autor de Liberdade para Aprender, por muitos outros com o cria
dor da Terapia Centrada no Cliente e, por um número cada vez 
maior de indivíduos, como Carl, a pessoa capaz de um grau incrível 
de presença, compreensão e encorajamento. Este livro, concebido 
para nascer brasileiro, é uma apresentação atualizada do homem e 
do pensador que tem sido considerado tão importante para o século 
XX quanto Freud (Bennis, em Reflexões, 1971). 

Este é, antes de tudo, um livro apaixonado, de quem acredita 
e vive o que escreve, e está sempre em busca de uma verdade, por 
pequena que ela seja. Não propõe nem aprofunda análises formais, 
não se mantém confinado ao mundo objetivo, bem estruturado, da 
linguagem preferida pela ciência de nossos dias. E, por enunciar· um 
conhecimento que muitas vezes se origina ou se colore de emoções 
e vivências pessoais, enfrenta o risco de ter sua importância subesti
mada ou seu valor menos apreciado. No caso de Rogers, o caminho 
deste risco foi o escolhido para cada ocasião que resultou nos capí
tulos seus que compõem este volume. Nesses capítulos, fala de 
terapia, de educação, de relações humanas, de lembranças pessoais 
e de tendência~ sociais, e o faz recusando inúmeras possibilidades de 
transformá-los em trabalhos ·eruditos. Mais importante aqui do que 
'o brilho científico, o método inovador ou o esquema teórico perfeito 
é o ser humano, que tantas vezes os sistemas conceituais e as 
instituições sociais menosprezam, manipulam, reificam. Vivemos 
num mundo empresarial que vê a tecnologia como valor máxiino, 
num mundo acadêmico que fala do ser humano como vítima passiva 
de forças - impulsos inconscientes, pressões sociais, determinismo 
como destino - que escapam a seu controle, e é raro que profissio-



nais de ciências humanas adotem um ponto de vista centrado na 
pessoa. Ou seja, é raro que defendam nosso profundo direito de ser 
pessoa, dediquem seus esforços a restituir à pessoa o seu poder. 
Sem dúvida, custa muito a cientistas e intelectuais não se valer de 
toda sua superior esfera de preocupações e de sua bagagem penosa
mente adquirida de constructos e sistemas, para falar à pessoa sobre 
convicções básicas fáceis de serem compreendidas. A dificuldade 
talvez se encontre - e aqui é bem possível que interfira uma iden
tificação minha - na insegurança e no pudor que o acadêmico 
ressente quando se propõe a uma exposição direta de si mesmo 
enquanto pessoa. Mesmo que mais trabalhoso, o processo de recor
rer a abstrações, pesquisas e conceitos de renomada autoria alheia 
ou, ainda, o processo de elaborar um novo tratamento para concei
tos já consagrad~s, para imprimir - quer de forma tímida, quer 
c?m pomposa senedade - nosso toque pessoal a uma contribuição 
cwnttftca, geralmente representa o caminho escolhido pelos autores 
acadêmicos, pois que assim se asseguram do reconheCimento e da 
consideração de outros sábios e estudiosos. Partir de nós mesmos, 
aventur~rmos-nos a errar, apresentando uma criação pessoal, é um 
outro ttpo de processo, que se convencionou restringir aos poetas 
e romancistas. A injusta cisão entre o intelecto e o afetivo-vivencial 
t~ma recorrente em Rogers, reaparece assim na literatura especia~ 
hzada: ou se trata de assunto "sério", a ser manipulado com rigor 
metodológico através da participação exclusiva de nosso acervo 
acadêmico, ou passamos ao terreno do "superficial", onde nossa 
participação se baseia em pendores pessoais e admite paixões, mas 
não merece a valorização por parte do especialista. 

Este livro, em si, é uma proposta de que tal divisão pode ser 
refutada, de que a linguagem coloquial, por vezes romântica, assim 
como o raciocínio fluente, desprovido de categorias prévias, podem 
traduzir conceitos profundos sobre a natureza humana e as relações 
interpessoais. De fato, paradoxalmente, os pensadores conformistas, 
"bem comportados", não são os autores marcantes que mais contri
buíram ao conhecimento ou aos rumos escolhidos pelos homens em 
geral e até mesmo pelos cientistas. Justamente aqueles que tiveram 
a coragem de expressar as idéias que lhes sugeriam suas experiências 
pessoais, seus valores, sua fé, sua intuição e, portanto, suas vivências, 
são, nas ciências do homem, os formadores e reformadores influen
tes. Freud, Maslow, Dewey e Szasz são alguns destes criadores 
indisciplinados. Rogers explícita, personifica e advoga a colocação 
do homem inteiro em ·todos os seus comportamentos e em tudo que 
por ele é criado. A postura que elege, e que caracteriza cada pará
grafo seu neste livro, representa a concretização da sua política 
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de viver. O fato de ser ele - um pensador tão conceituado e um 
grande psicólogo - quem a adota dá profundo e notável signifi· 
cada a esta postura. 

Os livros de Rogers começam a ser amplamente difundidos 
entre nós, graças ao movimento recente de traduzir suas obras prin
cipais: 1 Tornar-se Pessoa, Liberdade para Aprenqer, Grupos de En
contro, Terapia Centrada no Paciente, Psicoterapia e Relações 
Humanas, Novas Formas de Amor e De Pessoa para Pessoa, são títu
los que se esgotam sucessivamente em nossas livrarias e tornam seu 
nom~ familiar a um público CJ_Ue se estende num ritmo crescente. 
Curiosamente, os leitores que se interessam pelo que Rogers lhes 
tem a dizer não se restringem a psicólogos ou pedagogos; suas men
sagens são sentidas como válidas, ricas, pertinentes e pessoais inde
pendentemente de seu explícito valor didático ou profissional. 

Além destes, ainda não traduzidos para o português, há muitos 
outros livros, contribuições a coletâneas e uma série imensa de 
palestras e artigos que, em seu conjunto, referem-se a assuntos muito 
dissimilares entre si. Os tópicos que elege surgem como surpresas 
renovadas, na medida em que seria difícil ao leitor adivinhar o passo 
seguinte, apesar de que este, em retrospectiva, revela-se extremamente 
coerente. Ao longo de seus trabalhos, pode-se verificar uma seqüência 
lógica de degraus que se inicia num posto modesto onde tenta, obscu
ramente, ajudar menores desajustados e desprezados a viver de forma 
mais significante até, hoje, uma tentativa de participar construtiva
mente no molde que a sociedade imprime a seu próprio destino. 
Sua obra mais recente, Carl Rogers on Personal Power (no prelo) 
concentra-se na política de uma abordagem centrada na pessoa, tal 
como ela se coloca inerente em todo e qualquer relacionamento no 
consultório psicológico, na ligação entre pais e filhos, na administra
ção institucional, nos laços conjugais, na sala de aula e em quase 
"todas as matrizes da vida moderna em que o relacionamento inter
pessoal é básico" ( 197 6, p. 4). Rogers considera, neste momento de 
sua vida, uma filosofia de relações humanas centrada na pessoa 
como sendo um "instrumento poderoso para se lidar com tensões ra
ciais, com choques entre classes numa sociedade, com conflitos inter
culturais" e discute também "a possibilidade de utilizá-la como uma 
alternativa, no lugar da força, na diplomacia internacional" (idem, 
p. 5). 

Cada livro seu representa uma etapa percorrida numa direção 
sempre empreendida de modo experimental e ousado. A premissa 
básica, que se mantém constante, é a dé que "o ser humano é, em~ 

1 Ver bibliografia ao final da Introdução. 
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·seu cerne, um organismo em que se pode confiar" e' a abordagem 
cent:r~ada na pessoa, nas mais diversas circunstâncias, consiste em 
"prover certas condições psicológicas que facilitam a liberação deste 
fluxo subjacente para a realização construtiva das complexas possi
bilidades da pessoa" (1976, p. 1). Pode-se argumentar que este ponto 
de vista não é original e que, em seus escritos, Rogers com freqüên
cia repete outros e a si mesmo. A medida que estuda, pesquisa, ·testa 
e se arrisca, de fato Rogers a cada momento confirma seus postulados 
fundamentais, alargando o campo a que se aplicam. E, depois que 
ele a coloca, a proposta parece quase óbvia, muito próxima ao que 
uma de nossas vozes internas nos dizia e queríamos ouvir. Constata
mos que, ao transferir-se para circunstâncias diversas - o ensino, o 
casamento, o grupo -, Rogers redescobre e amplia um modo de ver 
e viver que constitui uma reformulação, não de suas próprias idéias, 
mas de todo o próprio campo que considerou. 

Ao longo de minha experiência pessoal em ensino e supervisão, 
aflige-me freqüentemente o caráter estático assumido pelos primeiros 
contatos com a obra de Rogers. Estudantes o entendem como fixado 
em um ou dois de seus livros e percebem pouco a presença atual, 
contemporânea e viva deste autor que se preocupa com a nossa 
realidade de agora e tem muito a nos mostrar sobre como ela é e 
de como poderá vir a ser, dependendo das decisões de cada um de 
nós. A hipótese de que possuímos, em termos de existência, o poder 
de escolher, é uma das temerárias conseqüências do ponto de vista 
rogeriano, em que se atribuem ao homem a liberdade e a responsa
bilidade de suas opções. Não se trata, em absoluto, de uma negação 
das forças externas que podem deformar, lesar e até aniquilar as 
tendências do crescimento humano. Não é, tampouco, a defesa de 
um ·desligamento passivo em relação às condições que nos rodeiam. 
É, antes, a recolocação em um primeiro plano do grau inalienável de· 
liberdade de· cada vida humana. Frankl ( 1962) observou que, apesar 
da apatia que terminava por caracterizar os internos em campos de 
concentração alemães na Segunda Guerra, "o homem pode preservar 
um vestígio de liberdade espiritual, de independência mental, mesmo 
em tão terríveis condições de tensão psíquisa e física" (p. 65). Acres
centa que sempre há na pessoa liberdade para assumir uma posição em 
face das condições que a restringem; a liberdade de aceitar, rejeitar 
e tomar decisões diante de seus instintos, de suas características her
dadas e do meio que a cers_a.'Da mesma forma, Rogers descreve, num 
artigo de 1963, uma liberdade subjetiva de concretizar potencialidades, 
"uma liberdade em que o indivíduo procura realizar-se ao desempe
nhar um papel responsável e voluntário, ao provocar os acontecimen
tos do destino de seu mundo" (Rogers, Stevens e outros, 1976, p. 60). 
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Ele admite que a opmwo mais difundida hoje se refere ao homem 
como determinado pela cultura, pelo governo, pela hereditariedade 
ou por contingências. O homem seria produto modt l'lrlo !'~la nro
paganda a que está sujeito, pelos valores da classe a que pertence 
e, tanto no mundo ocidental quanto no oriental, essencialmente pri
vado de uma liberdade real, seja por causa de circunstâncias casuais, 
seja por pressões deliberadas. Rogers discorda radicalmente dessa 
visão prevalente, recusa '1a noção de que o indivíduo não passa de 
um elo entre uma série de causas complexas e seus efeitos inevitá
veis e predeterminados" (idem, p. 58). Tal como a compreende, con
tudo, a liberdade individual nao contradiz uma imagem do universo 
como uma seqüência de causa e efeito, mas antes complementa esta 
imagem (ibidem, p. 59). · 

É a força interior, inerente, de cada um de nós em direção a 
nossa liberdade de crescer, existir e agir que Rogers confirma, reergue 
do desprestígio e menosprezo a que as tendências atuais a condenaram. 
Não esquece nem refuta o peso das misérias que indivíduos e sistemas 
querem e podem infligir, e não propõe a liberação subjetiva, pessoal, 
como meta final, suficiente à solução dos problemas sociais. Ao expor 
suas reações imediatas a uma difícil reunião de comunidade - seu 
mais recente campo de experiências -, desabafa: 

"Não sei como resolver os problemas da exploração dos pobres 
pelos ricos, ou o horror da sombra nuclear, ou as incríveis injustiças 
sociais do mundo. Desejaria, ardentemente, que eu soubesse" ·(1975. 
p. 2). 

A dimensão sócio-econômica, a dominação tecnológica, a irre
levância da própria vida humana e da participação pessoal nos acon
tecimentos são as marcas registradas de nossa época. Mas há, diz 
Rogers, algo em todo homem que pode ser preservado, desenvolvido, 
liberado para além dos elos que se empenham em reduzi-lo a um 
ser ·condicionado, conformista, rendido, humilhádo e tantas vezes 
subserviente ou explorado. E a liberação mais autêntica dos indiví
duos, quer nas escolas, nas empresas ou na família poderá ser uma 
das chaves propulsoras para uma sobrevivência mais humanizada do 
homem. 

A prática de psicoterapia e os primeiros experimentos pedagógi
cos fundamentados numa abordagem liberadora, centrada na pessoa, 
tem indicado que o indivíduo, à medida que consegue optar por 
expressar de maneira plena seus sentimentos reais, e se sente menos 
explosivamente carregado de tais sentimentos, descobre que pode 
viver com base nestes sentimentos seus, abandonar suas fachadas 
defensivas e estabelecer uma comunicação verdadeira com outras 
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pessoas (Rogers, 1961, Cap. XIII). As novas ações e direções deste 
indivíduo tornam-se mais congruentes, autênticas, corajosas e sobre
tudo menos previsíveis porque menos submetidas às expectativas pa
dronizadas, institucionalizadas. Encontramos algumas pessoas que são 
afetiva e socialmente aceitas apesar de fazer o que nós mesmos não 
ousaríamos fazer por medo, seja às conseqüências práticas, seja à 
crítica, à rejeição ou até à mágoa que presumivelmente causaríamos 
a outrem. Ao nos imaginarmos atuando de modo mais livre, as amea
ças impostas pela nossa fantasia - em grande parte provocadas pelas 
condições psicológicas opressoras que nos rodeiam desde a primeira 
infância (Laing, 1972) - e os esforços para mascarar nosso eu real 
constituem forças que nos impedem de tomar posse total de nossa 
capacidade humana. Tais ameaças são o que restringem a percepção 
- e, conseqüentemente, o uso - de nosso verdadeiro poder pessoal. 

A visão humanista, de um mundo concebido para e por pessoas, 
e oposta à subjugação do homem a padrões que o destroem em sua 
essência, é uma tônica deste livro. Mas, em certa medida, isto se 
verificaria em qualquer trabalho de Rogers, e não foi esta a razão 
específica de organizá-lo. Como já comentei, parece-me que, entre 
nós, os seus leitores são de certa forma lesados por não poder acom
panhar naturalmente, na época em que são concebidas, as suas colo
cações. Livros seus têm aparecido aqui com até mais de vinte anos 
de distância da publicação original e, apesar de em nada perderem 
sua Validade, fazem pouca justiça ao caráter de participação extre
mamente presente, atualizada, de Rogers. É um pensador cuja in
fluência tem longo alcance, sem dúvida, mas é também, com impacto 
muito decisivo, um pensador no mundo em que vivemos, que busca 
identificar e entender o que ocorre conosco aqui e agora. E, incon
testavelmente, o que ele encontra nos Estados Unidos na década de 
70 aplica-se, com algumas alterações, à nossa própria realidade. 
Suas preocupações com o movimento social e cultural de seu país 
parecem ajustar-se também às condições que caracterizam o nosso 
desenvolvimento e podem, até, servir de alerta para tentarmos ainda 
evitar o predomínio de certos efeitos desumanizadores que ele denun
cia na vida norte-americana. Nos grandes centros urbanos brasileiros, 
onde ainda estamos longe de alcançar o grau extremo de rigidez, es
truturação e aperfeiçoamento - ou seja, as vantagens e desvanta
gens - de uma sociedade tecnologicamente avançada, já se fazem 
pesadamente sentir a impessoalidade das relações que deveriam ser 
interpessoais, a predominância da mentalidade de consumo - desde 
geladeiras até títulos universitários - o poder exercido pela burocra
cia e .pelo computador e a total, muitas vezes criminosa, indiferença 
pelo ser humano. 
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Ao mesmo tempo que traz ao leitor brasileiro a presença mais 
atu~l de Rogers, e~te livro constitui dele um panorama conjugado .. 
Creio que consegmmos com rara felicidade reunir seus principais 
po~tos de vista atuais, inéditos ainda ou reproduzidos de publicações 
mmtos recentes, sobre tópicos relativos à evolução de nosso viver inter
p:ss~a~ e institucional. Não é, com certeza, um livro que esgota a con
tnbmçao de Rogers, e eu lamentaria que fosse entendido desta manei
ra: :Além disso, deixa ·de lado a elaborada obra de sistematização 
teonca e de pesquisa que as ciências do comportamento lhe devem 
e q~e ele mesmo, assim como estudiosos em numerosos campos, 
contmuam a desenvol.ver ... O que se procurou aqui foi trazer a pre
sença desta pessoa mteira, com suas emoções e idéias voltadas 
ao.s ~co.ntecimentos que a ele sensibilizam e fazem parte da nossa 
extstencm. É o que este excepcional setuagenário vê, sente e afirma 
no sé~ulo cuja idade quase alcança. Neste sentido, pode se considerar 
e~te hvro como neto do Tornar-se Pessoa, que reunia artigos da 
decada de 50. Contudo, a abordagem aqui é diferente. Uma com
paração entre os dois livros mostra Rogers afastando-se hoje com 
maior decisão do círculo acadêmico, desligando-se conscientemente 
da .sala fechad~ e ~~ contato a dois, recusando ativamente as opor
tumdades de Identificar-se com os chamados guardiães eruditos e 
inacessíveis da verdade. Cada vez mais, seu interlocutor é gente, 
~oda e qualquer gente, embora em Tornar-se Pessoa (1961) também 
já declara~se explicitamente esta mesma intenção no prefácio. Ao 
lado de tais mudanças ocorridas nas últimas duas décadas, constata
mos paradoxalmente que, de fato, Rogers continua o mesmo e que 
sua trajetória se configura como um processo de tornar-se ele mesmo 
"a pessoa plena", que se orienta na direção de "ser o que realmente 
se é", num constante vir a ser seu próprio potencial. 

? tema central deste livro, o aspecto que tenta captar de Ro
g~rs, e a do h?mem que te~ ~xemplificado nos passos de sua própria 
VIda os conceitos de autenticidade e de valores autônomos tão res
saltados em seu trabalho. Um homem que recebeu todas .as home
nagens ~ue o mundo .acadêmico poderia lhe outorgar, que obteve 
sucesso Impar ::ntre leigos e profissionais, mas que não se deixou 
enredar pelas ctladas acomodatícias e preferiu manter-se fiel a sua 
pe:cepção do mundo - é o que de Rogers se reflete neste livro. 
Nao pretendemos afirmar que suas ações são mais relevantes que 
outras facetas de suas contribuições, mas elas poderão certamente 
levar-~os a uma reflexão pessoal profunda sobre nós mesmos e nos 
~proxtmar, . de modo real e vivo, deste autor extraordinariamente 
mfluente e movador de nossos tempos. 
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A obra de Rogers se acumula vastamente através de trinta anos, 
seguindo uma ·rota de abertura profunda na busca do conhecimento 
do homem. Ele tem-nos falado do homem que luta para crescer, que 
aprende para tornar-se pessoa, que antecede e constrói sua realidade. 
Valendo-se de atos simples e palavras de leigo, vem desbravando os 
arranjos impressionantes de esquemas teóricos propostos como ina
tacáveis. Provou que a pesquisa está ao alcance da psicologia clínica, 
argumentou que o tradicional "paciente" é capaz de autodireção e 
merecedor de pleno respeito, revelou que a aprendizagem só precisa 
de condições favoráveis que lhe permitam ocorrer, propôs que uma 
relação conjugal poderia assumir tantas formas quanto os pares que 
a estabelecem. Tem sido pioneiro reconhecido e derrubador incômodo 
de tabus científicos. 

:É injusto tentarmos, hoje, identificar a atividade intelectual e a 
prática de Rogers com um de seus muitos livros ou algum de seus 
inúmeros e variados artigos, palestras ou filmes. :É difícil também 
reunir e estudar toda a sua obra à procura da linha mestra de evolu
ção dos conceitos e das proposições que formulou. Os autores sérios 
que tentaram aprofundar ou analisar o trabalho de Rogers fizeram
no, por enquanto, através do estudo de um ou outro aspecto parcial, 
embora existam publicadas numerosas apresentações críticas e rese
nhas que se ocupam de suas propostas mais sistemáticas. (Ver, por 
exemplo, Patterson, 1966; Stefflre e Grant, 1976). Apesar de Rogers 
ter afirmado, diversas vezes, que suas tentativas de sistematizar suas 
idéias não pretendiam constituir teorias prontas, a validade formal 
de suas elaborações teóricas tem sido comprovada por outros auto
res. Quem desejar avaliar, a partir de uma perspectiva metodológica, 
os postulados que apresentou para uma teoria de personalidade (Ro
gers, 1959) encontrará uma análise, por tratamento análogo ao das 
ciências lógico-formais, realizada por Krause ( 1964). Mahoney 
(1976) constata tratar-se do único ensaio que se aproxima de uma 
análise, pela lógica formal, da teoria de personalidade de Rogers 
e faz uma resenha crítica deste trabalho (pp. 15-17). A mesma 
autora realizou recentemente, em São Paulo, um estudo extremamente 
sério e cuidadoso para " ... verificar a coerência lógica entre os 
princípios de aprendizagem propostos por Rogers e as conseqüências 
derivadas desses princípios. Em outras palavras, tentou verificar se 
são legítimos, do ponto de vista de uma análise lógico-formal, os argu
mentos que Rogers usa, de maneira informal, para chegar dos prin
cípios às suas conseqüências lógicas" (p. 17). A autora, ao final da 
análise, escreve que, através da identificação de conseqüências lógi
cas, "foi possível afirmar que na proposta de Rogers para educação 
existe, sim, uma teoria de aprendizagem, da qual se pôde estabelecer 
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os princzpzos básicos e derivar consequencias lógicas" (p. 97, grifas 
no original). Em relação à teoria de psicoterapia gr-adualmente de
senvolvida por Rogers, Hart ( 1970) distingue três etapas distintas, 
com ênfase respectivamente no caráter não diretivo de 1940 a 1950, 
na congruência até 1957, e, desde então, na experiência direta do 
cliente, facilitada pelas atitudes terapêuticas que lhe são assegura
das. Além disso, virtualmente todos os compêndios de psicologia clí
nica, mesmo os que renegam suas propostas, ressaltam a relevância 
da contribuição de Rogers como pioneiro da pesquisa no campo psi
coterapêutico e inspirador de inúmeros levantamentos e estudos que 
buscam testar suas hipóteses. 

Esses exemplos da consideração séria e estudiosa devotada ao 
trabalho de Rogers configuram-no, certamente, como homem de ciên
cia. Por isso mesmo, ser-lhe-ia natural e, possivelmente, tentador, edi
ficar a sua obra no contínuo aprimoramento de qualquer um destes 
caminhos férteis que empreendeu. Seria plausível que ele se dedicasse 
a aprofundar sua teoria de personalidade, a enriquecer suas investi
gações no campo da psicologia clínica - em que inovou métodos, 
introduziu instrumentos, criou rumos de indagação e categorizou re
lmltados terapêuticos objetivamente - ou, igualmente, que se circuns
crevesse ao campo da educação. No entanto - e não estaria aí uma 
das facetas de muitos grandes homens? - sua vida é uma série de 
recusas à acomodação, por mais produtiva que esta pudesse se lhe 
apresentar. Cada área que investiga leva-o a descobrir outro campo 
que se encontra mais à frente, aberto a novas explorações. 

A própria riqueza de seus interesses o faz crescer em compreen
são do mundo humano e torna-nos difícil abranger o extenso territó
rio que mapeou e que continua a percorrer com incrível vigor. Embo
ra profusamente citado e comentado, com freqüência seus re~ratistas 
esboçam-no a partir de algum traço único que vislumbram e interpre
tam às pressas. Assim, alguns o têm delineado de forma tão idealizada 
que ele nos aparece como um ingênuo proponente de conceitos utó
picos, uma espécie de iludido missionário. Em contraposição, pro
fissionais iniciantes em busca de uma técnica a seu alcance, assim 
como certos autores descrentes da visão de homem que Rogers esposa, 
tendem a reduzir sua contribuição à mera invenção de um método 
que, embora fácil de aplicar, levaria a resultados pouco significantes. 
Uma meditação mais detida sobre o que Rogers propõe, um contato 
mais próximo com sua obra, ou a tentativa de pôr em prática suas 
sugestões, desmistificam essa representação caricata. Pois Rogers, oti
mista em relação à humanidade, está longe de dizê-la virtuosa no 
sentido eclesiástico; por outro lado, sua alegação de que o cresci
mento do indivíduo se vincula a um clima psicológico, cujas caracte-

9 



rísticas podem ser definidas. através da linguagem comum (Aspy, 
1975), não sign'ifica em absoluto que basta seguir instruções técnicas 
para se criar tal clima, ou que o uso . mecanizado de uma "técnica 
rogeriana", de "reflexão", levará ao crescimento psicológko. 

As dificuldades freqüentes em aceitar, ou mesmo compreender, 
o ponto de vista centrado na pessoa merecem uma pa:usa nossa. Obvia
mente, suas proposições são rejeitadas por certos autores que abordam 
a realidade humana por outro prisma, e isto não é de estranhar. Mas 
misteriosas, até certo ponto, são a distorção e a pseudo-simplifica
ção que ressaltam nas estimativas de suas idéias. Deve-se notar que 
a influência ·da posição rogeriana é extensa e crescente, apesar das 
distorções e recusas a que suas hipóteses estão sujeitas. Além da im
portância reconhecida de suas idéias, a forma de expressão a que 
recorre, apesar de criticada muitas vezes por lhe faltar a precisão 
que os critérios científicos habituais estipulam como indispensável, 
nunca foi acusada de hermetismo. Cabe uma reflexão no sentido de 
que, se Rogers é um estudioso marcante que expõe suas convicções 
de modo claro, os reducionismos efetuados no momento de compreen
der ou traduzir suas idéias se devem a razões distantes da lógica e se 
encontram no terreno das defesas e das emoções. Como algumas des
sas possíveis razões se referem a aspectos relevantes de nossa habi
tual forma de viver e conceituar, quero considerá-Ias, pelo menos em 
caráter exploratório. A primeira consiste em que as proposições de 
Rogers de muitas formas se opõem frontalmente às verdades vigentes, 
tomadas como absolutas ou óbvias. A segunda causa possível se en
contra no caráter pretensioso que permeia o mundo acadêmico mo
derno, que tende a preconceber tudo aquilo que aparece despojado 
e simples como sendo irrelevante, indigno de maior atenção. E o 
terceiro motivo cabível para varrer para debaixo do tapete as hipó
teses de Rogers poderia significar que, em realidade, já sabemos o que 
ele nos conta e não desejamos admití-lo. Nestas razões hipotéticas, 
i:nas que me parecem plausíveis, o denominador comum é o sentido 
de ameaça ao status quo, ao poder da ciêncià, ou à nossa própria 
acomodação. A alternativa de acreditar em Rogers, para muitas pes
soas, implica a ameaça de que algo deverá mudar em nós e em nossa 
forma de nos relacionarmos. 

Neste caso, que conteúdos, propostos por Rogers em termos de 
psicoterapia, educação, pesquisa, relações sociais e, principalmente, 
visão do homem, seriam tão assustadores? No apêndice do livro 
Tornar-se Pessoa (1961) consta uma lista de mais de cem títulos de 
artigos e livros seus impressos entre 1930 e 1965, sendo que grande 
parte deles foi publicada em diversas fontes. Desde então, outras deze-
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nas de trabalhos posteriores foram publicados. Alguma coisa pode 
ser dita a respeito dos pontos mais controversos de sua obra. 

Em relação ao atendimento psicoterápico, o livro Client-Cen
tered Therapy: Its Current Practise, lmplications, and Theory1 traz, 
em 1951, já bem estruturados, os fundamen_tos da linha ce?trada no 
cliente e, apesar dos refinamentos, formulaçoes, comprovaç?es e pro
gressos ulteriores, mantém-se fiel representante dos .conceitos e das 
atitudes que hoje caracterizam esta ab?rdagem:, No hvro, des~reve o 
desenvolvimento desta forma de terap1a, que Ja em Counselmg and 
Psychotherapy2 (1942) mostrava como indife~enciada ~o processo de 
aconselhamento· define a atitude do conselheiro a partir de sua pos
tura pessoal· e~amina a relação terapêutica tal como é vivenciada 
pelo cliente :___ preferindo este termo a "paciente", o qual implica em 
patologia - e o processo terapêutico. tal como ?corre na, pe.ssoa do 
cliente. Nesse manual, nega a necessidade de formulas tecmcas, de 
instrumentos diagnósticos e de outros recursos usuais que. obras con
gêneres costumavam apontar como irrefutáveis .. N~m artlg? (1957) 
que já se tornou um cláss~co. na literatura ~speCial~zada,. afirma q~e, 
para haver mudança terapeutica de personalidade, e precis~ ~ue exis
tam certas condições definidas, que postula serem necessanas e s~
ficientes. Se tais condições, vistas como variáveis independentes, esti
verem presentes, então um determinado processo ocorrerá e levará, 
por sua vez, a certas modificações da personalidade e do comporta
mento. Para que se dê tal processo, é preciso e basta que: 

1 . Duas pessoas estejam em contato. 
2. A primeira pessoa, que designaremos o cliente, se encont~e num 

estado de desacordo interno, de vulnérabi!idade ou de anstedade. 
3 . A segunda pessoa, que designaremos como terapeuta, se encontre 

num estado de acordo interno, pelo menos durante o decorrer 
da entrevista e no que se relaciona ao objeto de sua relação 
com o cliente. 

4. O terapeuta experimente sentimentos de consideração positiva 
incondicional a respeito do indivíduo. 

5 . O terapeuta experimente uma compreensão empática do p'onto 
de referência interno do cliente. 

6 . O cliente perceba - mesmo que numa proporção mínima - a 
presença da consideração positiva incondicional e da compreen
são ernpática que o terapeuta lhe testemunha.3 

1 Ver: Terapia Centrada no Paciente, 1974. 
z Ver: Psicoterapia e Consulta Psicológica, 1974. 
" Ver: Psicoterapia e Relações Humanas, 1975, p. 182. 

11 



Uma declaração tão revolucionária tem tido imenso impacto des
de que o artigo foi publicado e continua promovendo controvérsia. 
Depois de inúmeras provas empíricas e desacordos entre os profissio
nais assistenciais -- psicoterapeutas, assistentes sociais, orientadores, 
psicólogos conselheiros -, chegou a aceitar-se quase universalmente 
o caráter necessário, ou pelo menos importante, das condições pro
postas. Mesmo na linha da psicologia comportamental, admite-se 
hoje o efeito necessário e benéfico do relacionamento interpessoal 
aqui definido (por exemplo, Lazarus, 1969). Muito antes, e de forma 
diferente, os psicanalistas já ressaltavam o caráter imprescindível do 
rapport. Para essas duas abordagens, portanto, estas condições po
deriam constituir requisitos desde desejáveis até indispensáveis. Con
tudo, permaneceriam restritas sempre a. uma etapa inicial, favorece
dera do processo terapêutico, este entendido como consistindo de 
algo a mais, e diferente, destas condições ditas básicas por Rogers. 
Ou seja, o que leva à incredulidade nessa proposta é o caráter de 
suficiência atribuído inteiramente a certas peculiaridades do relacio
namento interpessoal de dois indivíduos. A proposta de Rogers mini
miza os conhecimentos técnicos e teóricos, ignora os quadros pato
lógicos diferenciais e delega plena força ao relacionamento para libe
rar o potencial de autodeterminação do indivíduo. 

Todas as escolhas do ser humano são consideradas por Rogers 
como expressões da busca pela auto-realização, pelo crescimento inte
grado. A plenitude pessoal, adequada em termos tanto do indivíduo 
como da sociedade e da espécie, não é um movimento induzido de 
fora, e sim uma característica inseparável da existência; contudo, 
para que esta plenitude seja alcançada pelo organismo, requer certas 
condições básicas no ambiente em que se concretiza. Quando estas 
circunstâncias externas estabelecem ameaças e imposições ao eu a 
prioridade de defender a integridade deste eu leva o indivíduo a fal
sear ou- negar internamente a sua realidade vivenciada, a reprimir 
sentimentos e desejos percebidos como incompatíveis com a satisfação 
de necessidades básicas. O exemplo clássico deste tipo de situação, 
que assume mil outras formas mais sutis, é o caso já banalizado da 
criança pequena que sente profundo - e justificado! - ciúme 
do irmão menor. É comum a mãe mostrar a essa criança que a apre
cia menos (ou seja, que lhe negará seu afetv) quando ela expressa 
seus sentimentos negativos de inveja e rivalidade. E é lógico e mesmo 
previsível que a criança, para se sentir "boa", aceitável e digna de 
amor (sentimentos mais profundos que a sua raiva temível) mascare 
e reprima o que de fato sente pelo irmão. A repetição e o acúmulo 
desta espécie de ameaças, por parte da família, da escola e da cultura 
podem se constituir na restrição progressiva e profundamente preju-
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dicial à nossa liberdade de sermos o que somos, sentirmos o que 
sentimos, escolhermos o que escolhemos - autêntica e inteiramente .. 

Rogers propõe um clima onde tais ameaças à auto-imagem e à 
preservação da integridade pessoal tendam a desaparecer e onde a 
pessoa possa retomar o caminho que seu soma integrado - raciocí
nio, afetos e corpo - lhe propõe e indica como sua opção livre entre 
alternativas reais. Rogers tem demonstrado a coragem em confiar 
profundamente no organismo humano, em apostar nas inclinações 
humanas construtivas como força dominante. Não temeu liberar um 
ser tão fartamente descrito como em essência egoísta, predador e 
voraz, que precisa ser domado por coerções externas. Acreditou, e 
tem visto confirmado, que admitir e expor sentimentos verdadeiros 
não significa eliciar comportamentos anti-sociais ou doentes. Na ver
dade, a reorganização pessoal num universo subitamente ampliado 
mostra-se um processo a princípio muito assustador para o indivíduo. 
Descobre neste seu mundo interno formas aparentemente tenebrosas 
das quais se aproxima com um medo profundo que, embora o faça 
sofrer, não o leva a recuar. Este processo, que Rogers tem descrito 
de modo claro e comovedor, tem seu paralelo no ensino e em toda 
relação interpessoal facilitadora de crescimento, seja ela afetiva, psi
coterápica ou mística. O surpreendente, no entanto, não é apenas des
cobrir que o confronto com nossas emoções indesejáveis é menos 
penoso do que continuar a negá-los. O caráter mais precioso, para 
nós mesmos, da liberação inteira do que somos está no fato de que 
esta liberação alcança muito mais do que nossos aspectos temidos. 
Constatamos que junto com os pendores que nos são inaceitáveis, 
são reprimidos, à revelia, desejos e realidades internas que significam 
alegria, doação, criatividade, amor à vida. Ou seja, o mecanismo de 
repressão atua cegamente, atingindo não só o conteúdo ou a percepção 
que nos atemoriza mas também a parte de nós mesmos que querería
mos conservar e cultivar. O indivíduo pode sentir-se incapaz de amar 
enquanto não admita plenamente sua raiva, porque a abertura neces
sária não se fragmenta e, tal como a defesa, atua sutilmente sobre 
o ser inteiro. A difusão e a falta de delimitação dos processos de re
pressão surgem muito claramente no momento de sua reversão. Ao 
permitirmos a expressão do desamor ou do desinteresse, abrimos tam
bém o caminho onde aparecem o afeto e o empenho, fenômeno que 
nosso raciocínio muitas vezes não previria. Parecemos assombrados 
com uma imagem dos atributos considerados negativos como sendo 
um monstro totalmente maligno que a duras penas enjaulamos. Uma 
analogia a esta dinâmica seria o encarceramento de um indivíduo de 
cuja honestidade suspeitamos: impedimo-lo, sim, de talvez roubar, 
mas impedimo-lo também de contribuir ao crescimento de sua pró-
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pria pessoa e ao de outros, na medida em que não poderá determinar 
ser honesto, nem exercer seu potencial de trabalhador, amigo; pai, etc. 

O agente terapêutico real é esta reuniãq,~e forças de percepção 
e escolhas que existe nas pessoas, e a relação pessoal facilitadora 
representa então o elemento catalisador. A confiança depositada no 
ser humano, numa abordagem em que o centro é a pessoa, refere-se 
portanto ao ser inteiro. Não é decorrência de uma visão ilusória 
enaltecedora do homem como "essencialmente bom", como inclinad~ 
à virtude não fora a influência social perniciosa. Antes, é uma des
mistificação da polaridade mau-bom, com a constatação de que os 
traços ou as expressões pessoais assumem seu valor em função da 
meta a que servem. Nem altruísmo nem agressividade constituem 
desse ponto de vista marcas de virtude ou pecado, saúde ou enfermi
dade, pois· qualquer um deles pode ser um meio utilizado para crescer 
e criar, ou para destruir e dominar. Vê-se o homem como seu próprio 
padrão e juiz do valor de suas ações porque sua meta fundamental é 
a auto-realização plena que ele tentará alcançar através de toda a sua 
vida. É o que o levará a comportamentos "inadequados" para seu 
bem-estar pessoal, se não tiver condições - externas ou internas -
de valer-se livremente de sua capacidade de experienciar o mundo. 
Desde que se possa oferecer-lhe um ambiente psicológico em que 
retome esta bússola auto-orientada e auto-orientadora, são-lhe devol
vidos seus melhores instrumentos naturais para decidir, aceitar ou 
modificar seu ambiente externo, suas condições de vida e as modali
dades de seus relacionamentos. 

Os aspectos mencionados representam uma versão pessoal da 
linha básica proposta por Rogers, uma proposta em que a abertura, 
a ausência de coordenadas externas e o risco de crer no ser humano 
são as características fundamentais. Para muitos profissionais e aca
dêmicos, é uma abordagem que assume proporções demasiado alheias 
ao quadro familiar do mundo e, em conseqüência, é entendida como 
altamente perigosa, arriscada. As possibilidades de levá-la em conta, 
entendê-la e vivê-la ficam portanto freqüentemente relegadas por 
medo de conseqüências funestas para o "cliente", o "profissional" e a 
"ciência". De fato, as mudanças ocorrem não só na pessoa que se 
pretende ajudar, mas também naquela que fundamenta sua atuação 
nos elemen~os dessa forma de compreender o homem; e, certamente, 
nossa manetra de ver e saber o mundo que chamamos de ciência ter
mina por ser afetada. O processo é inclusivo e infindável. 

À medida que exponho aqui colocações que sinto profundamen
te minhas, tenho bem claro que elas representam o produto de uma 
filosofia pessoal, leituras, observações e vivências. Certamente não 
consl:ituem uma preocupação em relatar de forma teorizada e sistemá-
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tica as ~ontribuições .intelectuais e empíricas de um autor que mera
mente stgo. Embora optando por uma linha de atuação que é proposta 
p_or Rogers; não me vejo como "rogeriana", no sentido de seguir 
ftel e estrettamente um ínodelo alheio de comportamento profissio
nal. A~ me vo_ltar para o crescimento de outra pessoa, faço-o cada 
vez mats atraves de uma busca de minha própria autenticidade e não 
por meio _da aplic~çã~ /igor~sa de I?rocedil;nento. Parece-me que este 
desenvolvimento nao e pecuhar a mtm, e stm uma decorrência neces" 
sária da ~pl_icaçã? ~~s conceitos de Rogers a uma situação que pode 
ser terapeutica, dtdattca ou outra. Talvez esta evolução pessoal, desde 
o "ser rogeriano" até o "ser eu" possa ficar mais clara no que se segue. 

De . ac?rdo com as idéias preconizadas por Rogers, o terapeuta 
que, ao mves de provocar no chente a formação de projeções ou fan
tasias, acarretar respeito ou admiração ou, ainda, servir de modelo 
para uma. escala de valores ou, um estilo de vida, será visto pelo clien
te essen~talmente como alg~en: real que o compreende, o respeita 
e o acetta tal como ele propno se percebe e conceitua, neste mo
mento ~e sua vivência aqui. Quando o pr9fissional ou leigo - tera
peuta, ftlho, professor, conselheiro ou amigo -- decide pôr em prática 
essas atitudes de empatia, consideração e autenticidade e apenas atra
vés delas estabelecer a base do relacionamento que d~verá facilitar o 
crescer pesscal de outro indivíduo, adota necessariamente uma posi
ção específica, nova, quanto à conceituação do ser humano e às con
dições benéficas ao _d~senvolvimento deste. Um conselheiro, um pe
dagogo ou um admmtstrador que escolha este método de interação 
como restrito às suas atividades profissionais aproxima-se, aos pou
cos, de um dilema: só é possível se ser centrado no clie;1te, no aluno 
ou no funcionário até o grau em que de fato se acreditar que merecem 
consideração positiva e confiança. Mais ainda vai se constatar na 
prática que esta crença só será "eficaz" se autê~tica, vivenciada além 
da dimensão apenas intelectual. E o que para nós caracteriza o cliente 
enquanto pessoa, virá a definir as pessoas em geral. Em termos teóri~ 
~os: ~m c~rtas de dire~t~s, defendem_os as prerrogativas de respeito à 
mdtvtdualldade, de credito de conftança, a todos os indivíduos. É 
~mplamente comprovado que, em verdade, não costumamos nos sen
hr capazes ou mesm~ desejosos de. agir com fundamento nesta imagem 
respeitosa da humamdade. O cammho da evolução ocidental tem-nos 
leya?.o a apreciar e procurar aqueles indivíduos que elegem os valores 
e tdetas que compartilhamos e, mais e mais, tendemos a nos relacionar 
com estes valore~ e, i_déias e menos com as pessoas que os "portam". 
por out~o lado, e mttda nossa geral propensão a menosprezar hostili· 
zar ou tgnorar aqueles que defendem posições que nos desagradam. 
Ver, ouvir, entender e prezar a pessoa, para além de suas preferências 
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existenciais e condições intelectuais, sociais e até psicológicas, são 
condutas que passam a requerer uma postura nossa que será delibera
da, gradualmente cultivada. 

É bastante possível que a postçao centrada na pessoa, embora 
não costumeira em nossa forma de vida, seja mais coerente para 
cada um de nós do que a posição de defesa arraigada do que é nosso, 
de afastamento automático do contato pessoal estreito. Mesmo as di
cotomias entre ensinar ou aprender, mandar ou obedecer, ocultar ou 
entregar, talvez sejam artificiais. A primeira leitura dos livros de 
Rogers comumente provoca uma concordância espontânea, uma cen
telha de reconhecimento de que cada um de nós possui, ininterruptos 
e valiosos, um potencial e um anseio no sentido de crescer e ser 
livre. A este eco interno, pessoal, de nossa vivência mais profunda, 
opõe-se logo em seguida a objeção racional de que tal visão do ho
mem é utópica e falsa. Como acreditar, diante das afirmações de 
textos conceituados e diante das complexas barreiras nos contatos 
interpessoais, que a resposta seja tão elementar como Rogers o diz? 
E como admitir que nós mesmos teríamos a capacidade de superar 
a neces·sidade de sempre competir, julgar e nos defender? 

O que move inicialmente alguns desses leitores a adotar na prá
tica as atitudes centradas na pessoa é antes uma esperança do que 
uma convicção. Quase sem exceção, a continuidade neste tipo de atua
ção se deve aos resultados individualmente verificados e não ao apro
fundamento teórico da proposta. Mas a fé progressiva neste campo 
transcende a confiança que se deposita num instrumento de trabalho 
e modifica também a pessoa. Pois, se o cliente é realmente uma 
pessoa que luta para ser ela mesma e se permitir sê-lo - e não· 
apenas o portador de uma neurose -, se o aluno é uma pessoa que 
busca crescer e se realizar - muito além do receptáculo integrador 
de conhecimentos transmitidos -, isto não deverá ser igualmente ver
dade para nós mesmos? E para outros, além do consultório, além da 
sala de aula? · 

Emerge, no indivíduo a quem se propicia um clima facilitador, 
o processo pleno de tornar-se a sua própria pessoa. Enquanto defen
de o direito de o outro ser aquilo que livremente escolher, e o vê 
optand.o por ser ele mesmo, o facilitador sente despertar seu próprio 
potenctal de ser enquanto pessoa. Em seus escritos mais recentes 
Rogers atribui à autenticidade ou à congruência do facilitador u~ 
peso muito significante dentre as condições que ajudam no cresci
mento do outro, o que outros autores também corroboram. Verificam 
que a transparência ou o grau de auto-revelação do facilitador é fun
ção do grau de sua autenticidade na situação e influi como promovedor 
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de auto-exploração do interlocutor - aluno, cliente, etc. (Ver Truax 
e Carkhuff, 1965; Jourard, 1964.) 

Neste sentido, a autenticidade representaria um papel instrumen
tal na relação. Contudo, parece-me mais significativo o fato de que 
a autenticidade, o ser o que realmente se é, sem encobrimentos rigi
damente profissionais, é uma dimensão da pessoa plena. Quanto mais 
a pessoa facilitadora reconhecer· suas próprias vivências, quaisquer 
que elas sejam, quanto mais se aceitar tal como realmente é, e quanto 
mais agir a partir de sua própria avaliação, tanto mais ela poderá 
aceitar que o outro faça suas opções individuais e perceba o mundo 
e a si mesmo de forma individualizada. A ocupação em áreas que 
envolvem relações humanas, e especialmente na psicologia clínica, 
propicia sempre a oportunidade bilateral de ampliar horizontes e 
aprender do outro. Toda modalidade de treinamento, educação ou 
reconstrução pessoal pode levar a aguçar, em quem promove ou fa
cilita essas aprendizagens, a sensibilidade empática e a consideração 
de valores e idéias diferentes. Na relação centrada na pessoa., essa 
ampliação é condição necessária, e exige-se para sua efetivação que 
ambos os elementos em relação se encontrem num estado de tornar
se. Eu só posso permitir o ser do outro até onde posso permitir-me 
ser. Para facilitar aos outros o alcançar de sua existência plena, eu 
preciso ser tudo que posso ser, a cada instante. 

Adotar uma linha centrada na pessoa tem, portanto, implicações 
profundas, não só para aqueles a quem é aplicada. A tentativa de 
ajudar indivíduos ansiosos e perturbados numa situação de consulta 
psicológica, ou a experiência de criar um clima escolar em que os 
alunos possam escolher o que e como querem aprender, são passos 
que em sua sucessão desencadeiam em quem os empreende uma refor
mulação ideológica muito profunda, que pode afetar desde a concei
tuação de personalidade até as metas pessoais de vida. Inevitavel
mente modifica, passo a passo, o tipo de conduta que este indivíduo 
adota, tanto em seu papel específico de facilitador como em outras 
circunstâncias de sua vida. Em qualquer situação de opção - e elas 
existem dúzias de vezes ao dia -, pode-se seguir ou não o caminho 
mais compatível com nossos próprios valores e percepções, o caminho 
que para nós "faz sentido". Todas as relações interpessoais trazem, 
a cada um de nós, uma ocasião para controlar, usar e afastar o outro; 
mas, se quisermos, e em graus variados, cada atuação nossa poderá 
tender a se centrar no desenvolvimento do que temos de mais huma
no; enquanto pessoa, mais verdadeiro enquanto ser social e mais com
pleto enquanto espécie. 

Minha experiência pessoal e as de outras pessoas que seguem um 
caminho similar, além de relatos publicados, mostram que a evolução 
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da pessoa centrada na pessoa se caracteriza pela mudança, pela vi
vência de um processo que nem sempre revela a cada instante sua 
harmonia ou sua constância. O caminho do tornar-se apresenta ares
tas e desvios; obstáculos e aparentes perdas, pois não é seguido, é 
criado. Um exemplo marcante desta espécie de desenvolvimento se 
encontra no trabalho de Rogers. Seu crescimento, pessoal e profis
sional, o tem feito percorrer caminhos diversos em que muitas vezes 
lutou para defender ferrenhamente suas crenças e seus valores. 

Rogers das décadas de 30 e 40 é um psicólogo que lida com 
aconselhamento, inventários e métodos. A década seguinte o marca 
como proponente de uma nova forma de conceituar e efetuar uma 
ajuda psicológica que promova mudanças construtivas a partir de 
uma teoria própria --'- incompleta, segundo ele mesmo - de perso
nalidade, enquanto procura elaborar métodos e instrumentos de in
veftigação que exponham o atendimento psicológico a seu primeiro 
exame aberto. No período seguinte, volta seu interesse para a intera
ção facilitadora em grupo, propondo uma forma inteiramente nova 
para este tipo de experiência terapêutica. Simultaneamente, desen
volve uma nova concepção do processo de ensino e da instituição 
escolar, e aplica as descobertas feitas no campo da educação ao de 
instituições em geral. Nos anos 70, lança-se à consideração das rela
ções no mundo social, observando as tendências do relacionamento 
afetivo a dois e, sobretudo, buscando identificar novas formas de 
constituição social. 

Em sua carreira, até hoje extremamente rica e versátil, dois 
aspectos ressaltam. O primeiro é que, em conjunto, a obra de Rogers 
transmite extrema coerência interna e se configura num todo em que 
as partes vêm se associar naturalmente, uma característica que pa
rece comum a pessoas auto-realizadoras em geral. Esta harmonia, no 
processo de tornar-se a "pessoa que ele é", talvez não ficasse evi
dente se não o víssemos em seu conjunto. Quanto ao segundo aspecto, 
refere-se à extensão da influência que tem exercido em linhas de 
pensamento que seguem direções diferentes das suas. Em cada uma 
destas áreas que marcam fases de sua vida profissional, algumas de 
suas proposições ultrapassam em influência os terrenos dos segui
dores da linha especificamente centrada na pessoa ou, mesmo, dos 
humanistas em geral. A título de ilustração, cito umas poucas de 
suas contribuições, que hoje se constituem em. fundamentos assimi
lados por abordagens as mais variadas em teoria e prática das pro
fissões de ajuda: 

Em teoria de personalidade: Vemos aqui uma valorização nova 
dada ao elemento de percepção nos estudos de personalidade e com
portamento. O meio oferece ao indivíduo condições para seu desen-
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volvimento, mas atuará em função de como é percebido pelo recept_or. 
Assim, amamos ou tememos pessoas e situações a partir da med1da. 
em que as percebemos como amáveis ou temíveis, o que não corres
pende necessariamente aos seus atributos objetivos. A própria ade
quação de uma determinada conduta é hoje entendida como referida, 
não só a padrões externos, mas também a estes importantes aspectos 
fenomenológicos individuais que Rogers descreveu e ressaltou, como 
.um eixo de sua teoria· de personalidade. 

Em psicologia clínica: No desenvolvimento das várias formas 
psicoterápicas de atendimento, duas influências aparecem como des
tacadas. Em primeiro lugar, do ponto de vista da própria prática em 
psicoterapia, e também da teorização sobre ela, a partir da contri
buição de Rogers difundiu-se a crença na força das atitudes da pessoa 
facilitadora como fator terapêutico em si. De maneira em parte rela
cionada com esta perspectiva, esmaeceram os contornos rígidos que 
anteriormente separavam certos campos de especialização profissional, 
pois Rogers foi incisivo ao mostrar que eles partilham de fundamen
tos comuns. Para ele - e hoje para grande parte dos que têm atua
ção psico-social - os limites entre atividades como orientação pro
fissional, supervisão, aconselhamento psicólogico e psicoterapia tor
nam-se secundários diante do objetivo comum de ajudar a pes
soa a encontrar as formas e soluções de vida convenientes segundo 
seu próprio esquema referencial. 

Pode-se afirmar, em segundo lugar, que Rogers foi pioneiro num 
tipo de pesquisa que antes parecia aos estudiosos como inexeqüível. 
Suas investigações demonstraram a viabilidade de uma descrição 
imparcial das mudanças pessoais ocorridas por efeito de um atendi
mento com caráter psicoterápico e, também, a possibilidade de uma 
análise sistematizada das fases e características do processo de tal 
mudança. Esta insistência em comprovar hipóteses tem conferido às 
propostas rogerianas maior credibilidade - como seria de esperar, 
em vista do alto valor que nossas ciências ainda atribuem ao que é 
aparentemente "exato". Representou, ainda, um incentivo valioso à 
formação de uma atitude de pesquisa que faltava à psicologia clínica 
e a áreas que lhe são afins. 

Em educação: No pensamento pedagógico, sua obra tem consi
derável e crescente repercussão. Se destacássemos uma única faceta 
como a principal dentre as que trata em relação ao ensino e à escola, 
seria a sua visão do aluno como pessoa que pode e quer aprender, 
que busca sempre condições de crescimento pessoal, inclusive mas 
não exclusivamente através do domínio de informações e técnicas. 
Minha opinião atual, quanto a ser esta a sua maior contribuição neste 
campo, é bastante arbitrária, pois outras alternativas de conceituar 
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a escola enquanto processo e inst1tutçao, propostas por Rogers, po
derão ter valor igual ou maior na evolução do ensino. O papel e as 
formas do relacionamento pessoal inseridos na escolaridade, assim 
como os objetivos, conteúdo e métodos do ensino atual, foram pro
fundamente tocados por Rogers. Todas as conseqüências do ângulo 
novo que ele indica ainda não podem ser previstas, mas, muito pos
sivelmente, determinarão 'algumas novas tendências básicas em edu
cação. 

Em grupos: No movimento borbulhante em que proliferam tan
tas novas formas de grupo como inovação deste século, parece-me de 
especial relevância uma contribuição particularmente criativa em ter
mos das noções sobre tais grupos e também em termos de suas pró
prias propostas anteriores. Trata-se da descoberta do potencial te
rapêutico direto de cada membro do grupo em relação aos outros 
participantes. Rogers nos sugere, e comprova o fato, que ao facilita
dor cabe permitir, tanto quanto possível, a expressão plena e livre 
das tendências individuais, que neste clima permissivo se concretizarão 
em recursos de ajuda mútua para o crescimento. Sem que o facilitador 
o provoque ativamente - através de refreamento, interpretações se~
sacionais ou outras técnicas de controle -, do grupo podem emergir 
reações e percepções que conduzem a efeitos benéficos. Ou seja, o 
grupo não é apenas, necessariamente, uma instância, uma situação ou 
um meio em que o terapeuta ou coordenador desempenha o papel 
"curador". Os participantes do grupo, desde que o líder não absorva 
a sua liderança, descobrem e utilizam suas próprias capacidades de 
compreensão empática e aceitação, sentem-se empaticamente com
preendidos e aceitos por seus pares - e não somente por um profis
sional técnico -, podem valorizar a si e aos outros num relaciona
mento em que se colocam da forma mais autêntica. Este conjunto 
de fenômenos, que se observa em grupos centrados na pessoa, cons
titui um agente terapêutico poderoso, nitidamente subestimado antes 
de Rogers mostrar o quanto se pode confiar na potencialidade hu
mana facilitadora. 

Mesmo isolados dos respectivos contextos em que foram abor
dados por Rogers, os aspectos citados têm sido gradualmente assimi
lados em grande porção do pensamento ocidental a respeito do ho
mem e de seu ajustamento ao meio. Por isso, há algo de fascinante 
em poder observar a etapa seguinte, contemporânea, num caminho 
que até hoje continuamente revelou conhecimentos a explorar. Esta 
nova fase surge de maneira natural num ponto determinado da evolu
ção do pesquisador no trabalho com grupos. É interessante assinalar 
que, para examinar as propostas de Rogers em relação aos grupos de 
encontro, De La Puente, conceituado estudioso do "rogerianismo", 
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já há alguns anos escrevia "Sobre a recente psicologia social ?e Ca~l 
Rogers" (1973) e comentava: "Até ~ec~n~e~ent~, ... a pstco.logl~ 
social rogeriana ficou em estado embnonano (pag. 183). Indicava 
com isto o autor uma previsão (ou seria uma premo~ição?) de que 
o foco de atenção de Rogers novamente se alargana, para agora 
abranger a dinâmica social mais ampla. V árias iniciativas I?arecem 
recentemente esboçar este terreno adicional em que, se o 1~pacto 
causado por Rogers ·em outras áreas se repetir, as conseqüências po
derão ser revolucionárias. 

Para além do indivíduo da escola e do grupo, Rogers pondera 
atualmente certas características essenciais em nosso modo social de 
vida, abordando as formas e alternativas da sociedade como um todo. 
Pensa, e faz-nos pensar, sobre a forma que damos ao mundo humano, 
sobre o uso que fazemos do poder pessoal, que deveria ser nosso 
de direito e do qual levianamente nos lesamos em nome de institui
ções e regras que talvez devêssemos questionar. Mostra-nos, ainda 
em pinceladas dispersas, que nossas pretensas realidades .são a!tam~n
te discutíveis; que entregamos o poder sobre nosso destmo nao so a 
outras pessoas, mas também a convenções e a máquinas burocráticas; 
e que urge criar meios novos de convívio familiar e social. 

Neste momento, encontramo-lo em pleno mergulho na situação 
que o empolga - o mundo social. Seus importantes trabalhos ante
riores fundamentaram-se sempre num estágio de vivenciar, observar 
e testar - a prática clínica, a experiência pedagógica, a atividade 
com grupos -, que só depois era elaborado e sistematizado em ?ível 
conceitual. Poderá, da mesma forma, resultar numa nova conceitua
ção o interesse que ora o prende - a comunidade. O que acontece 
quando uma centena ou mais de pessoas quaisquer convivem, por 
algum tempo, num clima facilitador em que não há liderança cons
tituída tarefas ou regras preestabelecidas? Ao considerar a questão, 
Roger~ propõe:. "Se pudermos encontrar apenas uma única verd.ade 
parcial a respeito d~ processo pelo .qual 135 I?essoas pode~, c?nv1ver 
sem destruir umas as outras, conviver num mteresse sohdáno pelo 
pleno desenvolvimento de cada pessoa, conviver na opulê~cia da di
versidade ao invés de na esterilidade da semelhança, entao podere-

' • /' o •• A • mos ter encontrado uma verdade com mmt1ss1mas consequencms ... 
Se pudermos descobrir uma só verdade sobre o processo de erigir uma 
comunidade não desistirei." (197 5, p. 2). De fato, o momento para 
Rogers é, n;ais uma vez, o de busca profunda, honesta, da verdade 
centrada na pessoa. A experiência de comunidade centrada na pessoa 
é o campo em que hoje, portanto, lança a semente que poderá fazer 
desabrochar essa parcela de verdade, e vem, pessoalmente, desen
volvê-la no Brasil. 
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Esta introdução, à medida que se estrutura numa desordem 
pouco usual para este tipo de trabalho, reflete uma escolha pessoal __:_. 
mesmo que só o perceba claramente agora - de expressar livremente 
minhas opiniões e meus sentimentos, de não enquadrar sensatamente 
minhas idéias nos formatos e moldes tradicionais e de me arriscar a 
ser incompreendida. Vejo tal recusa de seguir aqui padrões comedi
dos como decorrência - pouco ou muito importante que seja - de 
uma visão centrada na pessoa. Assim como as pessoas assumem pre
cedência sobre as instituições, torna-se relevante dar lugar, a título 
experimental, às idéias, aos valores e aos sentimentos tais como fluem 
na pessoa. Exponho o que significam para mim, hoje, as propostas 
de Rogers, o que me parece mais valioso em suas contribuições, o 
que modifica e provoca em mim uma visão centrada na pessoa. Po
derá soar paradoxal que a decisão de "fazer a meu modo", tão inusi
tada em quem se insere no nosso meio acadêmico, me traga maior 
sentido de realização do que o fariam os possíveis aplausos externos, 
mesmo que de pessoas cuja crítica me custará muito receber. 

Como já ficou claro, atribuo especial significância a este livro 
para o leitor brasileiro, por seu caráter representativo da obra de 
Rogers. Mas ele contém também a intenção dos autores de propor 
uma visão filosófica importante na qual se busca restituir à pessoa 
inteira sua posição de centro em todo o empreendimento humano. 
Esta visão, já partilhada por muitos, ainda constitui uma posição mi
noritária de "dissidentes" que se opõem à supervalorização, em nossa 
cultura, do consumo, da burocracia, da homogeneização e da adequa
ção do indivíduo ao mundo como está organizado. 

Quanto a conteúdo, o que é este livro? Ele se inicia com uma 
retrospectiva pessoal, feita por Rogers em 1973, por ocasião da reu
nião anual da Associação Americana de Psicologia (APA), em Mon
treal. Neste apanhado global, o profissional resume e avalia suas 
múltiplas atividades de quase meio século, t,ais como as vê atualmente 
(Cap. 1). 

A segunda parte do livro expõe, de um ponto de vista centrado 
na pessoa, diversos elementos desta abordagem que se relacionam 
com terapia e educação, mas que claramente ultrapassam, em sua 
filosofia e suas implicações, estes campos considerados. Assim, o 
que pode ser hoje a terapia, enquanto conjunto de formas variadas de 
ajudar as pessoas a crescer, e o que ela almeja? O tema, embora 
vasto e cambiante demais para ser esgotado, suscita algumas refle
xões que focalizam a pessoa (Cap. 2). Um dos conceitos que têm 
sido básicos é o da empatia, e Rogers aborda o tema não mais como 
uma atitude ou um estado, mas como toda uma maneira de ser em 
relações humanas. Por motivos que esclarece no próprio capítulo, 

Rogers evitou durante anos retomar suas conceituações iniciais rela
tivas à empatia e somente em 1975 se propôs a formular suas refle
xões atuais a respeito. Na mesma ocasião ( Cap. 3) refere a empatia 
a um contexto mais amplo, no qual inclui outras características de 
uma maneira facilitadora de ser, e descreve o que se lhe afigura como 
o papel também da congruência e da consideração pelo outro numa 
relação centrada na pessoa. 

Um estudo mais vivo da. necessidade que os seres humanos têm 
de se sentirem compreendidos é centrado no caso de Ellen W est 
( Cap. 4). Rogers nos apresenta a sua forma de compreender o caso 
da moça que recebeu este pseudônimo ao ser descrita por Binswanger 
num artigo de 1944 (em May e outros, 1958), e que se constituiu 
num clássico da psicologia existencial. Mostra-nos como a evolução, 
até a morte, de seu sentimento de solidão poderia ter sido alterada, 
se houvesse uma única pessoa à sua volta que realmente se mostrasse 
empática e aceitadora. Talvez o aspecto mais pungente e terrível 
deste ensaio seja o fato de que Ellen West não precisaria se tornar 
"doente", ser tão desgraçadamente só e ter todo seu possível cresci
mento impossibilitado, a ponto de preferir a morte à vida. 

A solidão do homem contemporâneo, as violências a que se sente 
submetido enquanto pessoa, a incompreensão que teme e enfrenta, 
são parte do viver de cada um de nós. Rogers tenta hoje, com toda 
intensidade, identificar maneiras de convivência que permitam ao ser 
humano ser mais plena e satisfatoriamente humano. Na prática, e sob 
forma de laboratório, tem promovido uma série de experiências com 
comunidades experimentais, para que delas surjam novas modalidades 
de convívio e de valorização pessoal elaboradas a partir da vivência. 
Relata-se aqui ( Cap. 5) uma experiência pessoal de um destes labo
ratórios, aos quais Rogers dedicou um capítulo num livro a ser publi
cado em breve (A person-centered workshop - its planning anel 
fruition. Em Rogers, no prelo, Cap. 8). 

Parte muito relevante dos fundamentos de uma abordagem cen
trada na pessoa tem sido aquela que se aplica ao ensino, área em que 
entre nós se encontra o maior número de adeptos das propostas huma
nistas de Rogers. Basicamente, a educação tem dois caminhos diver
gentes à sua frente, cada uma deles com objetivos e efeitos específicos 
de longo alcance. Rogers descreve-os numa· sistematização extrema
mente clara e conclui que o desafio está proposto aos educadores 
(Cap. 6). Que caminho escolherão? Ele nos encoraja a optar por 
uma mudança na visão escolar atual, mostrando-nos a viabilidade de 
um ensino em que pessoas inteiras - do educador e do educando 
- sejam consideradas, possam crescer e aprender, tanto com- suas 
emoções como através de suas capacidades intelectuais ( Cap. 7) _ 
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Os três capítulos seguintes constituem uma incursão pelo mundo 
dos possíveis. Propõe que os psicólogos alarguem seu campo de par
ticipação, enfrentem os desafios de uma sociedade problemática e 
se arrisquem a atuar de modo mais presente (Cap. 8). Embora apre
sentado sob forma de conferência à reunião anual da Associação 
Americana de Psicologia em 1972, no Havaí, este conjunto de desa
fios continua hoje extremamente válido. Talvez, de fato, esteja co
meçando a ser enfrentado por alguns inovadores, tal como Rogers 
o encarecia então. E, apesar de ele se dirigir especialmente a psicó
logos, as questões levantadas por certo dirão respeito a muitas outras 
pessoas, de qualquer profissão. 

O capítulo seguinte nos aponta um desafio mais ousado e mais 
fundamental: saberemos viver nas múltiplas realidades que sucessiva
mente nos são reveladas pelas ciências e pela nossa própria per
cepção? Rogers espera que sejamos amplos e flexíveis o suficiente 
para 'abranger a concomitância e a multiplicidade de dimensões da 
verdade ·que se nos apresentam, numa busca que nos fará crescer e 
nos tornará mais plenamente humanos ( Cap. 9). Tais idéias e pro
postas provêm de uma convicção profundamente enraizada a respeito 
da natureza do ser humano e das relações que favorecem seu desen
volvimento total; a história desta convicção pessoal nos é contada, 
de modo muito próximo, pelo homem que a viveu (Cap. 10). 

O panorama se estende, agora, para o que nos pode reservar o 
futuro quanto à evolução humana (Cap. 11). Rogers descreve as ten
dências que lhe aparecem como significantes nesta fase de transição, 
e se aventura a assinalar as características que prevê, a partir de indí
cios atuais, para o bomem de amanhã. 
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UMA OLHADA AO PASSADO 



Capítulo I 

Em retrospecto 

Quarenta e seis anos 

Carl R. Rogers 

Pratico a Psicologia desde 1927. Realizei estudos diagnósticos de 
crianças e elaborei recomendações para o tratamento de seus ·proble
mas; em 1928, desenvolvi um inventário para a avaliação do mundo 
interior da criança, que - Deus me perdoe - continua a ser vendido 
aos milhares. Fiz aconselhamento de pais, estudantes e outros adultos; 
realizei psicoterapia intensiva de pessoas normais, neuróticas e psicó
ticas, portadoras de problemas; dediquei-me, como participante e 
como pesquisador responsáV'el, à pesquisa da relação entre psicote
rapia e mudanças na personalidade; formulei uma teoria rigorosa a 
respeito da psicoterapia. Tive 40 anos· de "experiência didática", du
rante os quais promovi aprendizagem através de canais cognitivos e 
vivenciais. Dediquei-me à facilitação do desenvolvimento pessoal atra
vés da experiência grupal intensiva; tentei esclarecer tanto os pro
cessos da terapia individual como os da experiência grupal, por meio 
de gravações, demonstrações e filmes; tentei comunicar minha expe
riência através de publicações, fitas e cassetes, que hoje me parecem 
"inumeráveis". Cumpri com minha quota de trabalho junto às asso
ciações profissionais de Psicologia; tive uma vida profissional ininter
rupta, variada, controvertida e magnificamente reforçadora. 

Publicado originalmente sob o título: In retrospec~: Forty-six years. Ame
rican Psychologist, 29, n. 0 2, February 1974, 115-123. © 1974 by American 
Psychological Association. Tradução de Maria Helena Souza Patto. 
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A.ssim, ocorreu-me que a seguinte questão poderia despertar 
algum interesse: O que um psicólogo como e~t~ pensa quando passa 
em revista quase meio século de estudos e atividades? As considera
ções que passarei a tecer terão esta pergunta como ponto de referên
cia. Qual a perspectiva que tenho desses anos, quando me detenho 
tanto em minha vida profissional como em seus vários períodos de 
desenvolvimento e mudança? 

Um tremendo impacto 

Creio que o principal componente de minha reação, quando exa
mino retrospectivamente minha obra e a recepção que teve, é a sur
presa. Se há 35 ou 40 anos me tivessem informado sobre o impacto 
que ela causaria, eu absolutamente não teria acreditado. O trabal~o 
que eu e meus colaboradores desenvolvemos alterou ou p~oduzm 
mudanças em empreendimentos os mais diversos, entre os quais men
cionarei alguns. Revolucionou o campo do aconselhamento. Permitiu 
que a psicoterapia fosse examinada e pesquisada abertamente. Tornou 
possível o estudo empírico de fenômenos bastante subjetivos. Desem
penhou um papel na mudança ocorrida nos métodos de ensino em 
todos os níveis. Foi um dos fatores responsáveis pelas mudanças con
ceituais que ocorreram na área da liderança 'na indústria (e também 
na área militar), da prática do serviço social, da enfermagem e da 
assistência religiosa. Foi responsável por uma das tendências mais 
fundamentais do movimento de grupos de encontro. Influenciou, 
ainda que em pequena escala, a Filosofia da Ciência. Está começan~o 
a influir nas relações inter-raciais e inter-culturais. Exerceu influência 
até mesmo sobre os estudiosos da Teologia e da Filosofia. 

Até onde estou informado, minha obra modificou o rumo e os 
objetivos de vida de pessoas na França, na Bélgica, na Holanda, na 
Noruega, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia e na África do 
Sul; os leitores podem encontrar minha obra traduzida para a língua 
nacional de 12 países estrangeiros; se alguém quiser ler a coleção 
completa do que escrevi, a encontrará - em japonês! Esta longa 
lista de ·afirmações causa-me o mais absoluto espanto. 

Uma tentativa de explicação 

Por que minha obra causou um impacto tão generalizado? Evi
dentemente, não o atribuo a qualquer genialidade especial de minha 
parte nem tampouco a qualquer capacidade de enxergar mais longe 
do que os demais. Reconheço o mérito de meus colegas J?ais 11:o~?s, 
que durante todos estes anos ampliaram e aprofundaram mmhas Idetas 
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e meu trabalho; porém, mesmo estes esforços não explicam uma in
fluência de tão longo alcance. Nem eu nem meus colaboradores jamais. 
trabalhamos em várias das áreas que mencionei, ou nos dedicamos 
de algum modo a elas, exceto através de nossas publicações. 

A medida que tento compreender o fenômeno, parece-me que, 
sem o saber, expressei uma idéia no momento propício. É como se 
em um lago imensamente calmo caísse uma pedra que formasse 
ondulações cada vez ·mais distantes, de tal modo que a influência 
causada no lago não pudesse ser compreenqida a partir do exame 
da pedra. Ou, usando uma analogia com a Química, é com_o ~e uma 
solução líquida tivesse se tornado tão saturada, que o acrescimo de 
um pequeno cristal iniciasse a formação de cristais por toda a massa. 

Qual foi esta idéia, esta pedra, este cristal? Foi a hipótese gra
dualmente formada e testada de que a pessoa tem dentro de si vastos 
recursos para a autocompreensão, para modificar seu autoconceit<?, 
suas atitudes e seu comportamento autodirigido - e .que par~ m~b~
lizar estes recursos basta proporcionar um clima de atitudes psicologt
cas facilitadoras, passível de definição. 

, Esta hipótese tão nova, de certa maneira tão antiga, não resultou 
de uma teoria de gabinete. Desenvolveu-se a partir de vários passos 
bastante concretos. 

. Em primeiro lugar, aprendi através de experiências difíceis e 
frustradoras, que apenas ouvir de maneira compreensiva a um cliente, 
e tentar transmitir esta compreensão, eram forças poderosas na mu
dança terapêutica da pessoa. 

· Em segundo lugar, eu e meus colaboradores compreendemos que .. 
esta atenção empática constituía uma das janelas menos nubladas de 
acesso ao funcionamento do psiquismo humano, em todo o seu com
plexo mistério. 

· Em terceiro lugar, a partir das observações que realizamos, fize
mos apenas inferências simples e formulamos hipóteses testáveis. 
Poderíamos ter optado pelas inferências complexas e pelo desenvol
vimento de uma teoria abstrata, não comprovável e sofisticada, mas 
acredito que meus antecedentes agrários me impediram de fazê-lo. 
(Os freudianos escolheram e3ta segunda alternativa e creio que aí se 
encontra uma das diferenças mais fundamentais entre a posição psica
nalítica e a abordagem centrada-no-cliente.) 

Em quarto lugar, ao testar nossas hipóteses, fizemos descobertas 
sobre pessoas e relações interpessoais. Estes dados e a teoria que os 
abrangeu mudavam continuamente, à medida que surgiam novas des
cobertas; este processo continua até o presente. 

Em quinto lugar, como nossos dados se referem a aspectos bási
cos da maneira pela qual as capacidades para a mudança, inerentes às 
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pessoas, podem ser liberad~s, e do modo que as relações interpessoais 
podem promover ou destrmr esta mudança ;;tutodirigida, descobriu-se 
que eles eram de ampla aplicabilidade. 

Em sexto lugar, situações que abrangem pessoas, mudanças em 
seu. comi:_ortamento e efeitos de diferentes tipos de relações inter-pes
soais e~~ao presentes em quase todos os emprendimentos humanos. 
Consequentemente, outros pesquisadores começaram a compreender 
que talvez as hipóteses testáveis desta abordagem pudessem ter uma 
aplicação quase universal, ou pudessem ser retestadas ou reformula
das a fim de serem usadas numa variedade quase infinita de situações 
humanas. 

É assim q~e _tento explicar a disseminação espantosa, que de 
outra forma sena mcompreensível, de idéias que tiveram início com 
un;ta pergunta m~ito simpl~:: ~ partir da observação e da avaliação 
cmdados~s d~ _mmha exl?enencia com meus clientes, posso aprender 
a ser mats efict,en~e na aJuda que lhes dou para resolverem seus pro
blemas de angustia pessoal, de comportamento auto-destrutivo e de 
relações inter-pe~s?~is d_e~trutiv~s? Quem poderia prever que respostas 
tateantes e provisonas mam difundir-se tanto? 

· A ambivalência da Psicologia 

Vocês podem ter percebido uma omissao na lista de áreas nas 
quais minha o_bra tev~ repercussão. Não mencionei que eu e meus 
colaboradores mfluenctamos a Psicologia acadêmica, ou assim chama
da '~cientí!ica". Tal omi_ssão nã~ é fruto de um descuido. Creio que 
a afirmaçao correta sena que hvemos muito pouca influência sobre 
a Psicologia acadêmica, seja na sala de conferências no livro de texto 
ou no laboratório. Há menções passageiras às minhas idéias minhas 
teoria_s ou à minha posição em relação à terapia, mas, de modo geral, 
acre~tt,o que ten~o ~ido um fenômeno penosamente embaraçoso para 
o psicologo academ1co. Eu não me encaixo. Concordo cada vez mais 
com esta. avaliação. _v ou me deter um pouco mais neste aspecto. 
. Crew que a Pstcologia, como ciência e como profissão, tem sen-

ttmentos profundamente ambivalentes em relação a mim e à minha 
obra. Sou considerado - e neste aspecto devo basear-me predomi
nantemente em rumores - ingênuo, não científico, cultualista, muit~ 
condescendente com os alunos, propenso a entusiasmos estranhos e 
descontrolados por coisas efêmeras como o self, as atitudes do 
terapeut? e. os grupos de eAnc~ntro. Difamei os mistérios mais sagrados 
do academico - a conferencta professora! e todo o sistema de avalia
ção - desde as notas atribuídas nos cursos até a cobiçada beca que 
acompanha o doutoramento. Para a maioria dos autores, a melhor 
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maneira de lidar comigo é me considerar, em um parágrafo, como o 
autor de uma técnica - a "técnica não diretiva". Definitivamente não· 
pertenço ao grupo fechado da academia psicológica. 

O outro lado da ambivalência é, entretanto, ainda mais impres
sionante. A Psicologia, como um todo, tanto a científica como a pro
fissional, cobriu-me de homenagens -- · muito mais do que creio 
merecer. Para minha surpresa, fui distinguido com um dos três primei
ros prêmios outorgados por contribuição científica; isto em 1956, 
quando eu era muito mais controvertido do que atualmente. Fui eleito 
presidente da American Psychological Association. Fui indicado ou 
eleito presidente de importantes comissões e divisões, honras que mui
tas vezes me sensibilizaram. Porém, jamais me emocionei tanto como 
por ocasião da outorga do Prêmio por Contribuição Ciéntífica e da 
condecoração pública que a acompanha. Minha eleição para um cargo 
qualquer poderia ser parcialmente atribuída à minha ambição, pois 
eu era profissionalmente ambicioso. Mas este prêmio representou para 
mim, num certo sentido, o reconhecimento mais "puro" que já havia 
recebido. Durante anos, empenhei-me na tentativa de objetivar o co
nhecimento num campo potencial da ciência que aparentemente não 
estava preocupando a outras pessoas. Não foi a ambição ou a espe
rança de qualquer recompensa que me levaram adiante. Na própria 
pesquisa empírica, havia muita vontade de provar alguma coisa aos 
outros - evidentemente, um objetivo nada científico. Mas nas fases 
básicas do trabalho - a observação cuidadosa, a gravação de entre
vistas, o levantamento de hipóteses, o desenvolvimento de conceitos 
incipientes - eu estava tão próximo de ser um verdadeiro cientista 
como jamais almejei ser. Porém, eu acreditava que meus colaborado
res e eu éramos os únicos que sabíamos da existência desta área ou 
nos interessávamos por ela. Por isso, minha voz ficou estrangulada, 
e as lágrimas brotaram, quando fui convocado para a Convenção da 
APA de 1956 para receber, com Wolfgang Kohler e Kenneth Spence, 
os primeiros prêmios outorgados por uma contribuição científica à 
Psicologia. Era uma prova loquaz de que os psicólogos estavam não 
só embaraçados comigo, mas, em certa medida, orgulhosos de mim. 
Esta homenagem teve um significado pessoal maior do que todas as 
honras que se seguiram, até mesmo do que o primeiro prêmio conce
dido por contribuição profissional, que recebi no ano passado. 

Fiquei contente com as menções que me fizeram no ano passado, 
especialmente com a honestidade da afirmação segmido a qual eu seria 
um "chato" na profissão - mas agora esta afirmação me promove à 
categoria de "chato respeitado". Gostei desta expressão da ambi
valência. 
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Duas polêmicas 

Q.uando me ~oito para os. anos que passaram, percebo que me 
envolvi em duas disputas que tiveram um significado profissional. 

A polêmica com a Psiquiatria 

A primeira luta travada refere-se à determinação de numerosos 
m~~bros da cl~sse psiqui~trica de que não se deveria permitir que os 
ps1c~l~gos .realizassem psicoterapia, nem tivessem responsabilidades 
admimstrativas em serv~ço~ de "saúde mental", especialmente quando 
estes contassem com psiqUiatras. Defrontei-me pela primeira vez com 
est~ oposição en: 1939, em Rochester, Nova York, quando nosso 
n_:utto bem s~ce~tdo ~epartamento de Estudos da Criança, uma divi
sao de um orgao soctal, estava sendo reorganizado para formar o 
Centro de Orientação de Rochester, órgão novo e independente. Hou
ve u~a campanha enérgica, em parte aberta e em parte nos bastidores 
para t~te~romper minhas atividades como diretor, e substituir-me po; 
~m pstqm~tra. ~ão. era a qualidade de meu trabalho que estava em 
Jogo. ~, dtscuss~o gira v~ e~ torno apenas do ponto de vista de que 
u.m psicologo nao devena hderar um serviço de saúde mental _ era 
s1~pl~smente algo. que "não se faz". Embora tivéssemos empregado 
pstqmatras em regtme de tempo parcial durante muitos anos este fato 
tornou-se repentinamente inconcebível. Eu não podia me' valer de 
(_(U~lquer precedente relevante nem pedir ajuda a qualquer grupo pro
ftsswn~L. Era u~a batalha na qual me encontrava sozinho. Sou muito 
grato a JUnta dtretora, composta quase que totalmente de leigos, que 
acabou resolvend.o o p~oblema a meu favor. Foi uma questão de vida 
ou morte para m1m, pms se tratava de algo que me realizava e de um 
trabalho que desejava muito continuar. ' 

. Após um intervalo de calmaria na Universidade Estadual. de 
Ohw, a polêmica foi revivida com energia ainda maior na Universi
dade de Chicago. Nenhuma das presidências que se sucediam rapida
mente no ~epartamento de Psiquiatria dispunha-se a cooperar com 
o novato, nao ortodoxo, Centro de Aconselhamento. Finalmente, um 
destes homens requereu à administração da Universidade 0 fecha
mento do ~entro de Aconselhamento, pois seus membros estavam 
ex_e~cendo Ileg~h~ente a Medicina (isto é, a psicoterapia). Nossas 
atividades profissiOnais não contavam ainda com qualquer apoio, quer 
da AP A, quer de qualquer outra organização de psicólogos. Preparei 
um contra-ataque veemente com todas as provas que pude reunir. Mais 
uma vez sou grato, dest~ vez a? reitor da Universidade, por seu julga
mento, que rp.e pareceu Imparctal, e pela sugestão que fez aos psiquia-
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tras para que retirassem seu pedido, o que realmente aconteceu. Estas 
foram as únicas duas circunstâncias em que me envolvi num combate 
aberto com a Psiquiatria. Na maioria das vezes, minha estratégia foi 
dupla. Empenhei-me no sentido de reconciliar estas duas profissões 
que perseguem um objetivo comum. Tentei também progredir tão 
depressa e tanto, que o direito dos psicólogos, de agir num campo 
em que se destacavam na pesquisa e no qual são igualmente compe
tentes na prática e na. teoria, não pudesse ser contestado. 

Mas quando sou encostado à parede, como nessas duas ocasiões, 
sou capaz de brigar com toda a garra que se desenvolve numa família 
de seis filhos. As pessoas que conhecem apenas meu lado atencioso 
ou gentil ficam atônitas diante de minha atitude e de meu comporta
mento numa situação de guerra declarada. Como advertência, eu 
deveria levantar a bandeira dos primeiros colonizadores, na qual estava 
pintada, sob a forma de um brasão, uma cascavel e o lema "Não 
me pise". 

Fico feliz por informar que minha dupla designação na Universi
dade de Wisconsin (nas áreas de Psicologia e Psiquiatria) foi uma 
solução pacífica para estes desentendimentos. De fato, comecei a for
mação de um grupo de psicólogos e psiquiatras, que, gradualmente, 
desfizeram a batalha legal e legislativa incipiente que estava separando 
estas duas profissões naquele Estado. 

A polêmica com a Psicologia Comportamental 

A outra batalha travada em minha vida profissional foi em defesa 
da posição humanística no estudo dos seres humanos. O debate Ro
gers - Skinner, ocorrido em 1956,1 é uma das publicações mais reim
pressas no mundo da Psicologia. Seria absurdo tentar rever com algu
ma profundidade aquela controvérsia que ainda não se resolveu . 
Procurarei apenas fazer algumas afirmações breves, à medida que 
examino retrospectivamente esses anos. 

A fim de evitar mal-entendidos, devo dizer de início que concor
do com a opinião de que a teoria do Condicionamento Operante, seu 
desenvolvimento e sua instrumentação, formam um empreendimento 
criativo. Trata-se de um instrumento valioso na promoção de certos 
tipos de aprendizagem. Não denigro sua contribuição. Mas o aspecto 
básico da divergência não reside aí. 

Quero também registrar meu grande respeito pessoal por Fred 
Skinner. Trata-se de um homem honesto, disposto a levar seu racio-

1 debate Rogers-Skinner, 1956. 
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cínio até suas conclusões l?gicas. Portanto, podemos divergir radical
mente~ ~em qu~ meu respeito por ele seja prejudicado. Fui convidado 
por. vanas revistas para ~esponder ao Beyond Freedom and Dignity 
(Ski~ner, 19_71) e recuser as p,ropostas, principalmente porque reco
nheci seu drrerto aos seus proprios pontos de vista. Minha única 
decepção com Skinner decorre do fato de ele não ter permitido que 
u~ confronto de 9 horas de duração que tivemos na Universidade de 
Mmnesota, em Duluth, fosse publicado. Este encontro f~i totalmente 
gravado, e constitui o ;xame mais profundo já reàlizado a respeito 
dos. problemas. entre nos. Todos os demais participantes do debate 
h~v:am entendido que se havia concordado que as fitas ou suas trans
cnçoes, o~ ~mbas, ~eriam liberadas. Após o encontro, Skinner não deu 
sua permissao. Crew que com isto a profissão foi lograda. 

Acabei percebend~ que a diferença básica entre as posições com
por~me~tal, e. humanís~rca em relação aos seres humanos reside numa 
opçao /llosofzca. :b evrdente que esta afirmação é passível de dis
cussões, mas talvez não possa ser comprovada. Se tomarmos 0 Skinner 
d~ alguns anos atrás - e acredito que este ainda seja 0 seu ponto de 
;Ista ~.veremos q~e o ambiente, que é parte de uma seqüência causal, 
e o ~me? determm~nt~ . do comportamento individual, que, assim, 
tambem .e uma cad_eia mmterrupta de causa e efeito. Tudo que faço 
e que Skmner faz sao apenas resultados inevitáveis de nosso condicio
namento. Como ele_ afirmou, o homem age quando é forçado a agir, 
ma~. ,ag~ co~o. se nao o fosse. Se levarmos esta posição às suas con
seque~cras logicas, ela significa, como John Calvin já concluíra, que 
? U mvers?, . num dado momento, começou a funcionar como um 
Imenso relogw, e contin~a a bat~r, à sua inexorável maneira, até hoje. 
Desse modo, .tudo aquilo que julgamos como decisões, escolhas e 
valores pessoais, não passa de ilusão. Skinner escreveu seus livros não 
porque tenha decidido apresentar seus pontos de vista ou revelar 
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tipo de sociedade que valoriza, mas simplesmente porque foi condi
CIOnado a fazer ~e!erminados sina.is no papel. Para minha surpresa, 
ele chegou a admiti-lo, numa reumão da qual ambos participamos. 

A experiência que ad9ui.ri com, a prática da psicoterapia e com 
g~up?s faz ~om qu~ ~e seja rmpossivel negar a realidade e a signifi
canc~a do hvre-arbitno humano. Não acredito que seja uma ilusão 
considerar o homem, em certa medida, como seu próprio arquiteto. 
'_fe~~o apresentado provas de que o nível de autocompreensão de um 
mdiVIduo talvez ~eja o fator mais importante na previsão de seu com
port~mento. Assrm, a meu ver, a abordagem humanística é a única 
possivel. Entr~tanto, cabe a cada um seguir o rumo -,--- comportamen
tal ou humamsta - que lhe parecer mais adequado. 
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Afirmar que o indivíduo é quem deve decidir não significa afír
mar que esta escolha é indiferente. Optar pela filosofia humanística,. 
por exemplo, significa escolher aspectos muito diferentes para subme
ter à pesquisa e métodos diferentes para validar as descobertas feitas. 
Significa chegar às mudanças sociais a partir do desejo humano de 
mudança e da potencialidade para realizá-la, e não a partir do condi
cionamento, o que resulta numa filosofia política profundamente 
democráticà, ao invés da administração a cargo de uma elite. Portanto, 
essa escolha realmente tem suas conseqüências. 

Parece-me inteiramente lógico que uma sociedade tecnologica
mente orientada, com sua ênfase irredutível num maior controle de 
comportamento humano, se enamore de uma posição comportamental 
Do mesmo modo, a Psicologia acadêmica, com sua insistência inaba
lável de que o "intelecto é tudo", preferiu a posição comportamental 
à humanística. Se o psicólogo acadêmico aceitasse esta última, teria 
que admitir que participa, como pessoa, na escolha de seus temas 
de pesquisa, na avaliação dos dados, no relacionamento com seus 
alunos, em seu trabalho profissional. O cômodo pretexto da "objeti
vidade" necessariamente iria por água abaixo, o que o exporia como 
um ser vulnerável, imperfeito e subjetivo, totalmente envolvido, inte
lectual e emocionalmente, objetiva e subjetivamente, em todas as suas 
atividades. Compreendemos perfeitamente que esta possibilidade seja 
muito ameaçadora. 

Quero apenas acrescentar que o que realmente está em jogo é o 
confronto de dois paradoxos. Caso a posição comportamental extrema 
seja verdadeira, tudo que o indivíduo faz é essencialmente sem senti
do, já que ele não passa de um átomo numa cadeia ininterrupta de 
causa e efeito. Por outro lado, caso a posição humanística extrema 
seja verdadeira, o livre-arbítrio passa a ser levado em conta, e esta 
escolha individual subjetiva exerce alguma influência na cadeia de 
causa e efeito. Neste caso, a pesquisa científica, que se baseia numa 
total confiança na existência de uma cadeia indissolúvel de causa e 
efeito, deve sofrer profundas modificações. Eu, bem .como outr~s 
pessoas, temos procurado esc~arecer parcialm.ente. e~te drle~.a - mi
nha tentativa encontra-se registrada num artigo mtitulado Freedom 
and Commitment" (Rogers, 1964) - mas acredito que precisamos 
esperar que o futuro traga a plena reconciliação destes paradoxos. 

Com toda a sinceridade, devo dizer que acredito que a posição 
humanística acabará por prevalecer. Creio que, como povo, estamos 
começando a não permitir que a tecnologia domine nossas vidas. Nos
sa cultura, cada vez mais baseada na conquista da natureza e no 
controle do homem, está em declínio. Das ruínas, está surgindo uma 
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nova pessoa humana, altamente consciente, auto-dirigida, exploradora 
do espaço interior, talvez mais do que do espaço exterior, desdenhosa 
da passividade das instituições e do dogma da autoridade. Ela não 
aceita a idéia de ser modelada ou de modelar o comportamento dos 
outros. Ela é, indubitavelmente, mais humanista do que tecnológica. 
A meu ver, ela tem uma alta probabilidade de sobrevivência. 

Contudo, esta minha crença comporta uma exceção. Se permi
tirmos que o controle seja exercido por um único homem, ou que 
ocorra um golpe militar em nosso governo - e é evidente que estive
mos (e estamos) perigosamente próximos desta possibilidade -
então se configuraria um outro "enredo". Um complexo governamen
tal-militar-policial-industrial ficaria mais do que feliz em utilizar 
a tecnologia científica para a conquista militar e industrial, bem como 
a tecnologia psicológica para controlar o comportamento humano. 
Não estou dramatizando ao afirmar que os psicólogos humanistas, por 
colocarem em foco a liberdade e a dignidade essenciais da pessoa 
humana, e sua capacidade de autodeterminação, estariam entre os 
primeiros a serem encarcerados por este governo. 

Mas chega deste assunto. Fiz uma incursão pelo futuro. Volte
mos à visão retrospectiva e a algumas reflexões mais leves. 

Dois enigmas 

Duas questões bastante distintas foram objeto de minha perple
xidade; uma delas me preocupou menos do que a outra. 

Quanto à teoria 

Por volta de 1950, desejava cada vez mais saber se minhas idéias 
poderiam ser organizadas num corpo teórico coerente. Nesta época, 
recebi de Sigmund Koch (1959-1963) um pedido de contribuição à 
sua monumental série de volumes Psychology: A Study of a Science. 
Era exatamente o empurrão de que eu precisava, e durante os três 
ou quatro anos subseqüentes trabalhei com mais afinco nesta formula
ção teórica do que em qualquer outra coisa que tenha escrito antes 
ou depois. Em minha opinião, formulei a teoria sobre o processo de 
mudança da personalidade e do comportamento mais rigorosa que 
já foi apresentada até o momento. Um jovem psicólogo com formação 
em matemática disse-me recentemente: "É tão precisa! Poderia refor
mulá-la em termos matemáticos". Devo confessar que sua opinião está 
muito próxima da minha. 

Fiquei muito satisfeito com o fato dela constar da série produ
zida por Koch, pois tinha a certeza de que estes volumes seriam 
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estudados por alunos de pós-graduação e por psicólogos durante mui
tos anos. Embora não possua dados precisos, supeito que estes. 
volumes, na verdade, são muito pouco usados. Certamente o capítulo 
de minha autoria, "Uma Teoria de Terapia, Personalidade e Relações 
Interpes:>oais num Enfoque Centrado no Cliente" é o artigo mais 
desconhecido de toda a minha produção escrita (Rogers, 1959). Este 
fato não me aborrece particularmente, pois acredito que as teorias 
muitas vezes se transformam em dogmas, embora tenha me deixado 
perplexo através dos anos. 

Quanto à liderança criativa 

O segundo enigma é de outra ordem. Em minha mocidade, em
bora não fosse um idólatra, considerava alguns homens como "verda
deiros psicólogos", enquanto eu existia numa faixa marginal, pou~o 
reconhecida. Lembro-me do entusiasmo da comunidade e dos profis
sionais quando Leonard Carmichael veio para a Universidade de 
Rochester em 1936 como catedrático de Psicologia: um laboratório 
especial, equipado de acordo com suas especificações, ~m conjuntó 
de bolsas de pesquisa concedidas a seus alunos, todo o tipo de reco
nhecimento ao seu brilhantismo e à sua liderança. Provavelmente, havia 
um pouco de inveja em minha atitude, pois trabalhava .num edifício 
em ruínas reservado ao Departamento de Estudo da Cnança da So
ciedade de Prevenção da Crueldade Contra Crianças, mas meus senti
mentos predominantes eram de admiração e expectativa. Senti o 
mesmo em relação a uma meia dúzia de outros cientistas -mais bem 
treinados em Psicologia, e, a meu ver, mais brilhantes do que eu, e 
que já possuíam o mérito da publicação de livros e trabalhos de pes
quisa. Aí estavam os homens que poderiam produzir as grandes idéias 
em Psicologia, que poderiam exercer a mesma espécie de liderança 
intelectual e mundial que os químicos, físicos e astrônomos de reno
me. Eu não tinha a mínima dúvida de que havia detectado aqueles 
que, na geração seguinte, viriam a ser os líderes preeminentemente 
criativos e produtivos de nossa ciência. 

Enganei-me em relação a todos. Carmichael, já que o mencionei, 
acabou se convertendo num renomado administrador, atuando nos 
mais altos níveis do "establishment". Os demais tiveram carreiras total
mente respeitáveis, alguns em outras áreas, outros na própria Psicolo
gia. Todavia, a maravilhosa promessa de sua juventude não se 
concretizou. Por alguma razão, este fato· confundiu-me profundamente, 
pois eles possuíam um atributo em comum. Eles haviam perdido 
qualquer interesse criativo realmente vital pela Psicologia. Por quê? 
Seus interesses teriam se tornado restritos demais, e :insatisfatórios, à 

39 



medi~a q~e s~ ~ornaram mais veÍhos? Faltar-lhes-ia uma convicção 
ou filosofia basica que pudesse ter orientado seu trabalho? Seus 
esf~rços t~riam acabado por lhes parecer irrelevantes para o contexto 
social mais amplo, e suas contribuições muito insignificantes? Seu 
trabalho inicial teria sido movido principalmente pelo desejo de im
pressionar. seus colegas psicólogos, motivação que diminui com a 
Idade? Tenam eles se empenhado em manter de pé e defender sua obra 
inicial, impedindo-se, assim, de mergulhar no desconhecido criativo? 
Não sei. Este fato deixou-me inteiramente perplexo, e tornou-me 
bastante cauteloso na detecção de futuros líderes do pensamen
to criativo. 

As fontes de minha aprendizagem 

Quando tento rever ·todas as correntes férteis de pensamento e 
expe~iênci.a ~u~ alim~I?taram e alimentam minha vida profissional, 
consigo drscnmmar vanas das fontes mais importantes. 

Clientes e participantes 

. Meus clientes e as pessoas com quem trabalhei em grupos são, 
Inegavelmente, a fonte mais importante. A mina de dados existente 
nas entrevistas ou nas sessões grupais deixa-me aturdido. Existe em 
primeiro lu~ar, o nível visceral de experiência, que absorve as pala
vras, os sentimentos e os gestos, que produz seu próprio tipo complexo 
de aprendizagem, difícil de ser expresso através de palavras. A seguir 
temos o recurso de ouvir os intercâmbios registrados pelo gravado/ 
Nele encontramos as seqüências ordenadas que se perderam no fluxo 
da experiência. Nele também estão registrados os matizes de inflexão 
as frases interrompidas, as pausas e os suspiros que também fora~ 
parcialmente perdidos. Portanto, se a transcrição for feita com cuida
do, obtenho um microscópio no qual posso ver o que já denominei 
em outro artigo, "as moléculas da mudança da personalidade". Nã~ 
conheço melhor maneira de combinar a aprendizagem vivencial pro
funda com as aprendizagens teóricas e cognitivas mais abstratas além 
dos três passos que mencionei: viver totalmente a experiência, r~ouvi
la de forma vivencial-cognitiva e estudá-la mais uma vez tendo em 
vis~a todas a~ pistas intelectuais. Conforme já afirmei, esta' talvez seja 
a Janela mms valiosa e transparente de acesso ao estranho mundo 
interior das pessoas e das relações pessoais. Sinto que, se subtraísse 
~e meu trabalho t~do o que aprendi nas relações profundas que man
tive com meus chentes e com os participantes dos grupos, eu não 
seria nada. 
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Colegas mais jovens 

Minha segunda fonte importante de estímulo é min~a rel?ção 
simbiótica com os jovens. Não compreendo esta atraçao mutua. 
Simplesmente me alimento dela. Na minha juventude, segura~ente 
aprendi muito com os mais velhos, e às vezes também aprendi com 
colegas de minha idade, mas, inegavelmen~e,. nos_ últi~os 35 anos, 
tudo que realmente apr_endi de fontes profiSSionais fo1 com ~alegas 
mais jovens. Sou profundamente grato a todos os alunos de pos:gra
duação aos membros jovens das equipes que integrei e a meus ouvmtes . ' . . ,. . 
Jovens e questwnadores que me ensmaram e contmuam a e~smar 
muito. Reconheço que há muitos anos, quando surge a opo:tu~udade 
de me associar a colegas de minha idade ou a um grupo mais JOvem, 
inevitavelmente opto pela segunda alternativa. Os jovens me parecem 
menos pretensiosos, menos defensivos, mais abertos em su~s críticas 
e mais criativos em suas sugestões. Devo-lhes muito. Cheguei a come
çar a arrolar exemplos, mas percebi que mencionar apenas alguns 
seria injusto para com as centenas que tão espontaneamente contri
buíram com idéias e sentimentos, numa relação que também desen
cadeou em mim centelhas de pensamento criativo. Eles me entusias
maram e eu os entusiasmei. Foi, espero, uma troca honesta, embora 
muitas vezes sinta que recebi mais do que dei. Tenho muita pena das 
pessoas que conheço e que estão envelhecendo sem o estímulo cons
tante das mentes e dos estilos de vida mais jovens. 

Leituras acadêmicas 

Situado num ponto muito mais baixo da escala, eu colocaria 
aquilo que geralmente é considerado como uma fonte fundamental 
de aprendizagem: a página impressa. Temo que, para mim, o maior 
valor da leitura se encontre no apoio que ela traz às minhas idéias. 
Reconheço que não sou um estudioso, que forma suas idéias a partir 
do que outros escreveram. No entanto, ocasionalmente, um livro não 
só vem confirmar aquilo que eu estava pensando, mas também exerce 
sobre mim um poder de atração que ultrapassa esta confirmação. 
Kierkegaard, Buber e Polanyi, por exemplo, estariam nesta categoria. 
Mas devo confessar que quando me disponho a estudar, a serendipi
dade desempenha um papel muito importante. Serendipidade, no caso 
de vocês terem esquecido, é "a faculdade de fazer descobertas felizes 
e inesperadas, por acaso". Pressinto vagamente que tenho esta facul
dade. Mencionarei os últimos casos ocorridos. Quando eu preparava 
um recente artigo "A Pessoa que Surge: Uma Nova Revolução"•, 

J Ver capítulo 11 
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sabia da existência de uns poucos autores que haviam apresentado 
pontos de vista semelhantes.aos meus. E, então, Fred e Anne Richards 
(1973) enviaram-me um exemplar de seu livro Homonovus, que 
acabava de ser publicado, e que se mostrou muito oportuno. Do mes
mo modo, J ohn D. Rockefeller III (1973) - com quem tive dois 
encontros - enviou-me um exemplar de seu livro The Second Re
volution, que também se revelou bastante pertinente. Depois, ao 
conversar com um amigo do norte da Califórnia sobre minhas fanta
sias a respeito do artigo que preparava para a APA, ele perguntou: 
"Você leu o artigo da autoria de Joyce Carol Oates no Saturday 
Review?" Tive que confessar minha completa ignorância não só do 
artigo como também da autora. A cópia xerográfica deste ensaio não 
só veio reforçar meu ponto de vista como também abriu meus olhos 
para toda uma nova faceta da ficção moderna. Pqrtanto, embora uma 
parte do artigo a que me referi possa dar a impressão de que passei 
dias ou semanas fazendo pesquisa bibliográfica, pelo menos metade 
desta impressão decorre da serendipidade. Ela tem sido uma ajuda 
muito freqüente em minha vida. · 

Minha preocupação com a comunicação 

Ainda olhando para o passado - embora meu pescoço esteja 
ficando duro devido a esta posição - percebo algo que talvez tenha 
sido o tema dominante em minha carreira profissional. Trata-se de 
meu interesse pela comunicação. Desde o início, este assunto sempre 
me apaixonou, por algum motivo. Ficava aflito quando observava 
pessoas se comunicando sem se dirigir realmente umas às outras. 
Desejava comunicar-me de modo a não deixar margem à incompreen
são. Desejava compreender, o mais profundamente possível, o que o 
outro me comunicava, fosse um cliente, um amigo ou um membro 
da família. Desejava ser compreendido. Tenho tentado facilitar a 
clareza da comunicação entre indivíduos que possuem os mais dife
rentes pontos de vista. Trabalhei no sentido de melhorar a comuni
cação entre grupos cujas percepções e experiências situam-se em pólos 
opostos: desconhecidos, membros de culturas diferentes, representan
tes de diferentes camadas da sociedade. Se fosse citar um número 
representativo de exemplos, abrangeria toda a minha carre,ira. V ou 
mencionar apenas um. O filme referente à experiência de um grupo 
ligado ao mundo dos tóxicos foi realizado com pessoas "direitas", tais 
como um investigador especializado, e indivíduos "marginais", entre 
eles um traficante condenado. Havia brancos e negros, jovens e pes
soas de meia idade, produtos dos guetos e representantes da classe 
média. O processo grupal que tornou a comunicação e a proximidade 
uma parte viva deste grupo tão heterogêneo foi uma experiência que 
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jamais esquecerei. B pena que o título do filme, não. escol~ido.por, D:ós, 
Because That's My Way 3 , apreenda tão pouco do mtercambw VIvido 
que ocorreu (Station WQED, 1971). . . 

Esta obsessão pela comunicação teve rec?mpensas Imprevis~a.s. 
Mantive uma entrevista de meia hora com uma Jovem chamada Glona 
(alguns de vocês talvez tenham assistido ao filme) 4 na qual .se estabe
leceu um contato profundamente comunicativo. Para mn~ha total 
surpresa, ela manteve cántatos ocasionais .co.migo durante olt? anos, 
principalmente em reconhecimento à proximidad~ que alcançaramos. 
Mantive correspondência constante, du~a~:Jte mms . de um ano, com 
Randy, 0 traficante condenado que participou do filme ~obre droga~. 
Mr. Vac um de meus clientes durante a complexa pesqmsa qu~ re~h
zamos s~bre Psicoterapia de Esquizofrênicos, procurou-me apos .mto 
anos através de um "Alô, doutor!", para me informar que amda 
estava bem e não mais voltara ao hospital estatal, nem m~smo ~or 
um dia. Acho que estas recompensas são mais saboreadas a medida 
que os anos passam. 

Em resumo 

Assim, posso resumir o exame informal de meu passado profis
sional dizendo que: 

Estou perplexo com o impacto de nosso trabalho; 
Compreendo, embora vagamente, que a época era propícia à 

ocorrência deste fato; 
Encaro com bom humor e simpatia a ambivalência que desper-

tei na Psicologia; · 
Vejo com satisfação o fim da guerra com a Psiquiatri.a; . . 
Fico satisfeito por ter desempenhado um papel n~ pole1mc~ ~m~a 

existente entre a filosofia comportamental e a filosofia humamstlca, 
Sinto-me confuso e mais humilde diante da desconsideração de 

que tem sido alvo o que reputo como meu rigor teórico; 
Estou perplexo pelo rumo da carreira de algumas luzes realmen

te brilhantes que encontrei; 
Sou especialmente grato pela bênção de aprender c~isas . ':'itais 

com as pessoas cujo desenvolvimento e crescimen~o procurei faclllta.r; 
Tenho confiança no jovem, com quem contmuamente aprendi; 

" O filme está sendo exibido· no Brasil com o ·título "Porque Este É O Meu 
Caminho" (N. T.). 

' O filme faz parte de uma série intitulada no Brasil "Três Abordagens em 
Psicoterapia" (N. T.), 
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Percebo com mais nitidez que o tema de minha vida girou em 
torno do desejo de clareza de comunicação, com todos os tipos de 
conseqüências que este desejo implica. 

O presente - e o futuro 

Poderia parar por aqui, mas não consigo. É sempre com esforço 
que olho para trás. Ainda são o presente e o futuro que mais me 
interessam. Não posso terminar sem uma rápida visão geral de meus 
interesses e atividades atuais. 

Não mais me dedico ativamente à terapia individual ou à pesqui- · 
sa empírica. (Estou descobrindo que depois dos 70 existem limitações 
físicas ao que podemos fazer). Continuo a me dedicar a grupos de 
encontro que possam ter uma repercussão social significativa. Por 
exemplo, faço parte de um programa que tem por objetivo a humani
zação do ensino médico. Até agora, mais de 200 professores· de Medi
cina, de alto nível, participaram de experiências grupais intensivas 
que têm se mostrado mais bem sucedidas na facilitação da mudança 
do que ousávamos pensar. É possível que esta experiência tenha como 
resultado médicos humanamente mais· sensíveis. De qualquer modo, 
esta experiência representa uma nova área de possível repercussão. 

Tenho também ajudado a patrocinar grupos inter-raciais e inter
culturais, e participo de alguns deles, pois acredito que um melhor 
entendimento entre grupos diferentes é essencial à sobrevivência do 
planeta. O grupo mais difícil com ·que trabalhamos era composto de 
cidadãos de Belfast, na Irlanda do Norte. Estavam representados no 
grupo, católicos e protestantes de diversos graus de militância, além 
de ingleses. O filme deste encontro retrata o progresso difícil e parcial 
do grupo em direção a um melhor entendimento - um primeiro passo 
numa longa estrada. Considero-a como uma experiência limitada, rea
lizada num tubo de ensaio, que poderia ser utilizada em maior pro
fundidade e em mais larga escala. 

Continuo a escrever. Reconheço que enquanto minha visão geral 
das pessoas e de suas relações se modifica lentamente (e muito pouco 
em seus fundamentos), meu interesse por suas aplicações modificou
se acentuadamente. Meu principal interesse não mais se encontra na 
aprendizagem terapêutica individual, mas em problemas sociais cada 
vez mais amplos. Talvez os títulos de alguns de meus recentes artigos 
(concluídos ou em andamento) forneçam-lhes uma melhor idéia de 
onde me encontro em minhas atividades atuais. Seus títulos aproxi
mados são: "Minha Filosofia de Relações Interpessoais e Como Se 
Desenvolveu"; "A Reunião do Cognitivo e do Afetivo-Vivencial no 
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Ensino""; "Alguns Novos Desafios à Psicologia""; "Algumas Questões 
Sociais Que Me Preocupam"; "A Pessoa Que Surge: Uma Nova Re
volução"'. A medida que os formulo, uma pergunta que muitas vezes 
me ocorreu no passado me vem à mente: "Estarei me dispersando em 
demasia?" Somente o julgamento futuro de outras pessoas poderá 
respondê-Ia. 

E pratico jardinagem. Nas manhãs em que não tenho tempo 
para examinar as minhas flores, regar as mudas que plantei, arrancar 
algumas ervas daninhas, matar alguns insetos predatórios e colocar o 
fertilizante adequado em algumas plantas que estão crescendo, sinto
me logrado. Meu jardim me coloca diante da mesma questão intrigan
te que tentei responder durante toda a minha vida profissional: Quais 
as condições favoráveis ao crescimento? Mas, em meu jardim, embora 
as frustrações sejam imediatas, os resultados, sejam eles positivos ou 
negativos, tornam-se visíveis mais rapidamente. E quando, através de 
cuidados pacientes, inteligentes e sensíveis, ofereço as condições que 
resultam na produção de um botão raro e glorioso, sinto o mesmo 
tipo de satisfação que obtenho quando facilito o crescimento de uma 
pessoa ou de um grupo de pessoas. 
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FUNDAMENTOS DE UMA ABORDAGEM 

CENTRADA NA PESSOA 



Capítulo 11 

Terapia para agora 

Rachei Rosenberg 

A psicoterapia tem passado por grandes e profundas mudanças 
em sua curta existência. Novos métodos são constantemente elabo
rados, atendendo a objetivos variados de um número sempre cres
cente de pessoas que buscam. . . Contudo, essa busca é, no homem, 
muito anterior ao nosso estágio atual de conhecimento, e uma re
flexão nos leva a ver no psicoterapeuta de agora o descendente direto 
do xamã. Deste restam ainda, como herança a seu representante 
atual, auras de ritual mágico, de segredo fechado e de força pessoal 
incomum (Bugental, 1964). A mente cientificista prefere negar tal 
associação, mas ela se evidencia até mesmo nos objetivos declarados 
dos sistemas psicoterápicos conceituados. Por exemplo, a meta de 
terapia proposta por Schutz ( 1967), autor freqüentemente citado, 
é a de "tornar a experiência de vida mais vital" (p. 12), certamente 
um propósito difícil de ser submetido a um tratamento experimental 
de dados. 

De modo geral, as proposições da psicoterapia em seu todo são 
apresentadas numa linguagem bastante vaga. Um levantamento dos 
objetivos principais enunciados pelos grandes autores deste século 
nos apresenta a lista seguinte: redução de pressão emocional, libera
ção do potencial de crescimento, motivação para agir adequadamente, 
modificação na estrutura cognitiva, autoconhecimento, mudança de 
hábitos e melhora nas relações interpessoais (Sundberg e Tyler, 1963). 
Sem maiores explicitações, tais propostas carecem de clareza e obje
tividade. No entanto, em torno destas metas foi certamente possível 
construir-se um campo específico e organizado de trabalho, estudo 
e pesquisa. Constata-se que, a partir de direções bastante diversas, o 

49 



cliente - às vezes chamado de paciente - pode ser auxiliado a viver 
de maneira mais satisfatória e produtiva. 

O terapeuta honesto e esclarecido é forçado a enfrentar uma si- · 
tuação de dilema quando se pergunta se realmente está provendo a 
assistência mais eficaz possível a seus clientes. Além de precisar optar 
por uma linha de atuação que lhe pareça útil, deve levar em conta 
inovações e acréscimos que continuamente são divulgados como con
tribuições valiosas. As múltiplas mudanças criam um emaranhado de 
tendências e variáveis que precisam ser devidamente avaliadas, e 
algumas delas, de conseqüências importantes, serão aqui mencionadas 
a seguir, na tentativa de esboçar um panorama dos possíveis novos · 
rumos da psicoterapia. 

Mudanças no campo 

O indivíduo considerado como receptor legítimo de técnicas te
rapêuticas era, inicialmente, uma pessoa gravemente comprometida 
em seu discernimento, seriamente alienada do mundo à sua volta, ou 
profundamente lesada em sua capacidade de autonomia. Hoje, a visão 
se distancia da psicopatologia e abrange qualquer indivíduo, com o 
objetivo de ajudá-lo a alcançar a sua máxima estatura psicossocial 
possível. Esta mudança de direção é paralela à reformulação dos 
conceitos de doença mental e de personalidade. As reformulações 
na verdade transpõem o campo da psicoterapia e abarcam ideologias 
políticas, posições filosóficas e teorias psicológicas. A noção de doença 

. mental chega a ser negada no campo da própria psiquiatria, o que 
Szasz (1974) explicita em numerosos livros e artigos. Ele afirma: 
"Psiquiatras não se ocupam de doenças mentais e de seu tratamen
to . . . Lidam com problemas sociais, pessoais e éticos de vida" 
(p. 262). A partir de outro ângulo, Rogers tem ressaltado essa visão 
do desajustamento como inserido num todo indiviso que é o organismo 
humano, ao invés de algo separado dele. As suas idéias, assim como 
as da psicologia existencial-humanista (Greening, 1971) e as da anti
psiquiatria (Cooper, 1967), exercem hoje influência marcante, em
bora nem sempre explícita, nopensamento ocidental. 

Um dos efeitos em parte associados a esta visão mais abrange
clara se encontra nos parâmetros de normalidade e, em decorrência, 
nos critérios de avalia~ão de uma terapia bem-sucedida. Se antes se 
pretendia, através de tratamento, trazer à "normalidade" pessoas cla
ramente perturbadas, vê-se hoje como "normal" qualquer ser humano 
buscar um crescimento ininterrupto de seus potenciais no contexto 
terapêutico. De fato, constata-se que um certo tipo de relacionamento 
pode beneficiar os indivíduos em geral, independentemente de os 
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rotularmos psicóticos, neuróticos ou normais (Rogers e Wood, 1974, 

p. 214). - . 1 - ' . 
A descoberta do imenso poder da rel~~ao. mteq>e~soa ?ao e .a 

única de décadas recentes. Além de expenenctas dtadtcas ststematl
zadas, verbais, de muitas modalidades, revelam-se o~tros recursos ~m 
grupos, contatos físicos, exploração de _sons ~ sen~tdos, etc. Asst;n, 
não só a terapia se aplica a uma populaçao mats va?ada, mas tambeJ? 
se expande em um número infindável ct: procedimentos. Nesta si
tuação de contornos indefinidos, a terapia pode abrang:r desde a 
expressão corporal até a psicanálise e ocupa:-se tant~ do mterno em 
hospital psiquiátrico como do casal que deseJa aperfeiçoar sua comu-
nicação mútua. • . 

Há, porém, distinções a faz~r nas novas _tendenct~s, ~ue surgem. 
E, por outro lado, o eventual cliente ou pac}e~te, pstcottc~ ou me
diano se reveste inevitavelmente de caractenst~cas que a epoca lhe 
confe~e e que exigem uma revisão do p~pel soctal do ~erapeuta., Por
tanto uma consideração sobre a terapia em geral nao podera ser 
desli~ada de duas realidades fundamentais: 

1. os recursos terapêuticos disponíveis do conhecimento atual; e 
2. as necessidades e os valores que caracterizam a vida e a fo:ma 

de ser dos indivíduos que se pretende ajudar. ~gu~s ponto~ constde
rados relevantes a estes dois lados da questao sao menctonados a 

seguir. 

As tendências recentes 

As contribuições principais à ampliação do campo d~ atuação 
terapêutica quanto às formas, assumem três direções bást~as que, 
em seu co~junto, desmentem o conceito tradicional de terapta como 
contato verbal estendido no tempo, entre duas pessoas. 

o não-v~rbal - Progressivamente, estudiosos e pesquisadores 
têm reconhecido 0 quanto a pessoa comunica por ~eio dos olhos, da 
postura, da entonação vocal, dos gestos, dos movtment~s e da ex
pressão facial. A comunicação extra ou subverbal permtte ao tera
peuta captar e entender melhor o cliente. Por outro l~~o, ~o terap~u~a 
também, 0 tom de voz, a máscara facial ou ~ ~reJeito mvoluntan~ 
podem reforçar ou contradizer a mensagem exphctta, torna~d?""a mats 
efetiva ou nula. Este dado salienta a importância da aute.nttctdade ~o 
terapeuta, pois os seus verdadeiros sentiJ?entos e at~udes serao 
comunicados ao cliente de algum modo, dehberado ou nao. _ 

Além de se identificar a influência de comportamentos nao-ver
bais significantes nas terapias com ênfase no intercâmbio verbal, 
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cresce o número de formas essencialmente não-verbais de terapia, 
como os métodos de relaxamento, o feldencreist, o rolfing, a bio
energética e muitas outras mais, ou menos, conhecidas. Nesta pro
pensão a formas não-verbais, com enfoque no sensorial e no corpo, 
há implicações sérias. O homem atual parece ressentir-se de um 
exagerado valor que se tem atribuído a seu intelecto e buscar uma 
redescoberta de suas dimensões físicas, intuitivas, para "ouvir" o seu 
corpo. Tende então a menosprezar a cognição racional, para glori
ficar com quase exclusividade tudo que é espontâneo, orgânico, "ins
tintivo". 

Variações no tempo - A duração prevista para um atendimento 
possivelmente eficaz em terapia tem sofrido modificações de várias 
espécies. Comprovações empíricas de resultados satisfatórios justifi
cam o uso de atendimentos com um número predeterminado ou má
ximo de horas. Cria-se uma metodologia específica para este tipo de 
atendimento em linhas teóricas variadas. Numa abordagem psicanalí
tica, por exemplo, Bellack e Small ( 1965) alegam que "a psicoterapia 
breve pode pelo menos ter alguma utilidade em quase toda a espécie 
de perturbação emocional" (p. 12), e dedicam um livro à conside
ração e à prática deste tipo de intervenção, realmente revolucionária no 
contexto psicanalítico ortodoxo. Em outras linhas, o atendimento de 
curta duração se insere como aplicação natural, bem-sucedida e cada 
vez mais utilizada. Mesmo no caso de problemas graves ou dificul
dades antigas, conclui-se que o princípio do tudo-ou-nada - ou seja, 
terapia profunda e prolongada ou nenhuma assistência psicoterápica 
- não tem real validade. Especialmente em pontos críticos do de
senvolvimento ou da vivência, uma intervenção adequada tem, além 
de efeitos terapêuticos, caráter preventivo de conflitos maiores pos
teriores. 

Grupos - As experiências breves estão estreitamente ligadas à 
erupção de "laboratórios" (workshops) intensivos como fórmula bas
tante bem sucedida. Embora muito discutidas e discutíveis · quanto a 
seus efeitos, podem tais vivências breves favorecer mudanças pes
soais significantes e emjquecedoras (Rogers, 1970). O potencial te
rapêutico do grupo é descoberta que parece longe de estar esgotada. 
A relação a dois, antes Yi:sta como a única conveniente aos fins da 
psicoterapia, foi transpo~ta à situação de grupo com as mesmas res
pectivas premissas de cada corrente teórica. Assim, se se fala de 
uma "psicoterapia grupo-analítica" (Foulkes e Anthony, 1967), es
tabelecem-se os equivalentes grupais para a "livre associação" e a 
interpretação inclusive dos materiais "inconscientes" do grupo em si. 
E, por outro lado, Rogers (1970) afirmava, a respeito do contexto 
filosófico e das atitudes do facilita dor em "grupos de encontro": 
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"Tanto quanto me é possível ver, esta perspec~iv~ <?~s gr~pos) não 
difere. . . da que adotei durante anos em terapia mdlVldual (p. 53) .. 

Entretanto, o grupo não é apenas um organi.smo passível de ser 
tratado teoricamente como indiviso, nem consiste somente numa 
soma de pessoas independentes entre si. As reações do i?divíduo no 
grupo, e do grupo como um todo, não se sobr~p~em simplesm~nte 
às do atendimento individual; os resultados terapeutlcos seguem hnha 
semelhante às de atendimentos individuais, mas mobilizam recursos 
pessoais diferentes e, provavelmente, têm c.aracterísticas específic~s 
que ainda não diferenciamos claramente. Assim, a abordag~m atrav~s 
de grupos parece constituir na terapia, além de um cammho ma~s 
acessível a maior número de pessoas, um campo para novas possi
bilidades terapêuticas. 

Vimos, aqui, que novas conformações são aspectos importantes 
na evolução da psicoterapia. Ao mesmo tempo, surgem ~er~as mu
danças fundamentais que afetam diretamente a sua essencra, .com 
menor ou nenhuma dependência da estrutura escolhida para a situa
ção psicoterápica. A medida que. esta_ se diversif~ca, ul~r~passa ?s 
antigos limites de diagnóstico, ·onentaçao, persuasao, analise e dis
cussão. E, enquanto a terapia redefine a noção de ~er ~umano e de 
patologia, constantemente retifica as suas metas. Huitonc~mente, ?s 
objetivos psicoterápicos passaram sucessivamente da cura. a correçao 
para 0 crescimento. Estes "três cês" da terapia ainda yer~Is.tem como 
metas visadas pelas várias formas de atendiment~ psicologico: cur~r 
é a missão a que se propõem muitos terapeutas fthados a uma posi
ção tradicional; corrigir é o alvo de diversas técnicas modernas , -
notadamente as de linha comportamental -, enquanto crescer e o 
resultado buscado por correntes novas - sqbretudo ligadas à psico
logia humanista - que encaram este processo contínu? como uma 
excitante possibilidade humana. Visando ao desenvolvimento cons
tante· em vez de propor uma função recuperativa ou modeladora, 
esta 'chamada "3.a força" em psicologia assume uma feição antes 
educativa, para cultivar em cada indivíduo o seu potencial mais ele
vado enquanto ser humano. 

A amplitude - Os limites do potencial humano são ainda va
riáveis desconhecidas. A psicologia transpessoal, ramo muito recente 
de estudos, recolhe dados antes negligenciados pela ciência, com a 
finalidade de formular suas hipóteses sistemáticas iniciais sobre certos 
estados de consciência e determinadas vivências que tiveram sua 
autenticidade negada por muito tempo nos meios acadêmicos. ~ssim, 
busca-se o crescimento pessoal além das fronteiras do mero aJUSta- · 
mento às situações objetivas. Dimensões pouquíssimo exploradas reve-
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Iam-se como potencialidades a serem descobertas, entendidas e cul
tivadas. 

Autores conceituados, esparsos mas sempre mais numerosos, 
têm-se aventurado a considerar estes estranhos recursos do organis
mo humano. Dentre eles, encontramos Murphy (1947), que escre
via: "O conteúdo do self é então (quando o indivíduo alcança estados 
cósmicos de consciência) o conteúdo do mundo; a pessoa é imersa 
na alegria da união com o cosmo" (p. 521). Em vários de seus 
últimos artigos, Maslow (19 71 ) desenvolve uma "teoria Z", que se 
refere à vivência do transcendente. Deikman (1966) também é um 
autor que estuda as principais características da experiência mística, a 
qual atribui a "uma desautomatização das estruturas psicológicas que 
organizam, limitam, selecionam e interpretam os estímulos percep
tuais" (p. 220, grifos no original). Outro exemplo se vê numa obra . 
recente sobre teorias de personalidade e crescimento pessoal: Fadi
man e Frager (1976) expõem várias conceituações, provindas do 
Oriente, que a psicologia tradicional não veria como atinentes a seu 
campo. Os autores comentam, a respeito de sua abordagem integrada: 
"Muitos dos sistemas orientais incluem uma teoria de estrutura de 
personalidade e regras fundamentais para a mudança de comporta
mento e caráter" (p. XVII). Assim, propõem-se à análise séria de 
sistemas como o zen-budismo, a ioga e o sufismo. Na mesma linha, 
encontramos ainda, numa obra organizada por Ornstein ( 1973), a 
reunião de psicologias clássicas e "esotéricas" que se reportam, se
gundo ele, respectivamente a "duas importantes modalidades de cons
ciência que existem no homem: a intelectual e seu complemento, a 
intuitiva" (prefácio, xii). 

Percepção no aqui-agora - Tomar consciência ou reconhecer 
outros modos possíveis de consciência são. eventos muito relacionados 
com uma maior amplitude de autopercepção. Rogers (1959) atribuiu 
à percepção papel central na formação do autoconceito e na escolha 
de alternativas de comportamento. Na gestalterapia (Wallen, 1973; 
Miller, 1975), movimento de impacto crescente, um objetivo básico 
é o indivíduo tornar-se plenamente cônscio das múltiplas vivências e 
sensações de seu organismo, pois esta forma de contato pleno con
sigo mesmo constitui o núcleo da congruência e o elemento indispen
sável para a utilização total do discernimento. A ênfase no. reconhe
cimento do que ocorre na própria pessoa tem seu complemento na 
importância atribuída ao 'imediato, à situação presente. 

A centralização no aqui e agora tem aspectos bastante variados 
de acordo com linhas teóricas específicas, mas não se restringe à 
terapia centrada no cliente e à gestalterapia. Abordagens bem diver
sas como a análise transacional e o psicodrama se valem do compor-
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tamento ou da vivencia na própria situação terapêutica e aderem, 
portanto, a este movimento que, na verdade, se torna característico 
de toda uma cultura. 

Os agentes terapêuticos - Na formação do terapeuta, reco-
nhece-se um número e uma complexidade crescentes de tópicos a 
considerar e aprofundar para uma boa comprensão do campo. Para
doxalmente, por outro lado, constata-se que a obtenção de efeitos 
psicológicos benéficos tem correspondência muito men.or com a ca
pacidade acadêmica do terapeuta do ~ue com c~rtas atitudes suas no 
relacionamento interpessoal estabelecido (Bergm, 1966; Rogers e 
Wood, 1974). Este fato é comprovado também pelo ê~ito ~e nu?Ie
rosos programas nos quais leigos, selecionado~ e submet~d~s a trema
menta especial, se mostram aptos a oferecer aJuda terapeutlca (Truax 
e Carkhuff, 1967; Carkhuff, 1973). 

Em suma, a conceituação de psicoterapia tem sido muito am
pliada na,s duas últimas décadas por propostas e inovações na sua 
prática. Numa outra perspectiva, vemos também marcantes mudanças 
na população que é alvo da preocupaç~o p~i~oterápica. p,..s cara~terís
ticas e necessidades mais prementes e tdenttflcadas do cliente diferem 
hoje, em certos pontos importantes, dos casos que eram considerados 
típicos pela geração anterior à nossa. 

O cliente hoje 
Dois momentos - Pode-se, para fins de análise, classificar os 

clientes em dois grupos: os que precisam de ajuda para superar difi
culdades ou carências que os tolhem em seu ajustamento; e aqueles 
cujo nível de realização é satisfatório segundo os padrões comuns, 
mas que buscam desenvolver-se acima do grau de suficiência, convic
tos da possibilidade de um crescimento contínuo em suas vidas. Mas
Iow ( 1962) representa bem estes dois níveis possíveis de plena esta
tura humana através de uma hierarquia de ·motivos (capítulo 3). 
Numa outra abordagem, o primeiro grupo seria visto como patológico 
e necessitado em alguma medida de reconstrução, enquanto o se
gundo refletiria com clareza a permanente tendência à auto-realização, 
que segundo Rogers ( 1964) é inerente à natureza humana. 

Mudanças sociais- Nesta busca de chegar mais próximo de ser 
ele mesmo, o indivíduo enfrenta hoje uma estrutura social cujas 
coordenadas são confusas e instáveis. Embora os padrões tradicionais 
de conduta continuem a ser reforçados e transmitidos pelas institui
ções socializadoras - a farnília, as escolas, os órgãos oficiais -, 
movimentos atuais apontam fatos perturbadores e despertam questio
namentos profundos. A situação convencional da mulher torna-se 
absurda nas contingênci~s modernas, e não é mais aceita como ine-
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vitável. Num artigo que examina, a partir de vivências pessoais, as 
expectativas associadas ao papel feminino, Fuchs (s/d) escreve: 
"Não preciso aceitar para mim as noções de que a mulher deve aco
modar, servir, viver através de um homem, renunciar ao seu poder 
de direção . . . buscar a aprovação masculina, abafar a inteligência, 
retrair-se em vez de confrontar as pessoas, ou encontrar meios indi
retos de ter suas necessidades atendidas" (p. 15). Esta procura de 
liberação da mulher aparece em formas as mais variadas · _:_ desde 
sérios engajamentos políticos e penosas lutas pessoais para se soltar 
dos grilhões socialmente impostos, até revisões .toscas de aspectos írre
levantes. :E: um movimento declarado em apenas alguns de seus ele
mentos, mas de indubitável profundidade em seu alcance e suas 
repercussões. 

A revisão de valores e expectativas não se restringe ao papel 
de mulher. Anseia-se por uma nova definição também para a po
sição do homem na sociedade. No livro Men's Liberation, Nichols 
(1975) argumenta que é preciso reexaminar os papéis e os sentimen
tos estabelecidos como próprios da vida masculina. Assinala que "os 
homens usam símbolos e seguem rituais para criar a ilusão de serem 
aquilo que os valores masculinistas lhes ensinaram ser digno de mé
rito" (p. 13). 

A reviravolta gradual no que mulheres e homens esperam de e 
para si mesmos no mundo atual está inevitavelmente associada a 
novas formas de estabelecer e conceituar o relacionamento conjugaL 
Em parte considerável da população, o casamento é visto de modo 
conflitivo, na medida em que os valores aprendidos ainda exercem 
influência, variável em intensidade, mas novos pontos de vista sobre 
a relação a dois se apresentam como alternativas viáveis e mais sa
tisfatórias ( Rogers, 1972). Na reformulação das bases do casamento, 
é provavelmente fundamental a recente predisposição a romper bar
reiras no relacionamento sexual (Francoeur, 1974). 

Neste encadeamento interdependente, é preciso lembrar que a 
família sofre mudanças em todos os sentidos. As relações e expecta
tivas mútuas entre pais e filhos, os laços entre irmãos, o senso e a 
imagem da família perdem sua confortável imobilidade, para talvez 
adquirir maior relevância em novas formas. · 

Os firmes valores sociais e morais do passado se esvaziaram. As 
convicções políticas, os amores patrióticos, a certeza das. virtudes e a 
fé na recompensa - material ou espirit!lal - são esteios que o homem 
ocidental vê desmoronar em guerras, corrupção e injustiça. Neste 
quadro há novas alternativas que se propõem, por hipótese, melho
res que as anteriores, mas são novas e portanto significam risco. 
Formas,. diferentes de consciência, vida em comunidade, o descaso 
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pela produção tecnológicá, relações afetivas múltiplas e busca m~is 
ampla do espiritual são alguns dos caminhos possíveis, mas seus fms 
são imprevisíveis e nos assustam. . , 

Valores e significados - Quanto ma1s falho s~ ~~stra o co-
digo vigente para prover uma estr~tu~a ~m. '!ue o mdlVlduo possa 
acreditar, tanto mais· coloca no propno mdt_Ytduo o pe~o de opt~r 
por seus valores. Muitas pessoas se recusam a acomodaçao de se~Ulr 
rumos sacramentados ·pelos costumes. Submete~-se aos co~fht~s 
e desconfortos de procurar caminhos mais autênticos de reahzaçao 
pessoal. À medida que se desmascara e se en~raquece a est~tura 
tradicional das instituições sóCio-culturais, vem a tona a capactda~e 
de autodeterminação. Naturalmente, este processo ocorre em dms 
sentidos: quanto mais 0 homem deposita em si mesmo o locus de 
suas opções, mais apto e corajoso se torna para "desmascarar" pro-
postas sociais falsas ou desumanizado~as. . . . , 

Mais do que nunca, o homem octdental t~m _pos~tbthdad~s expli-
citas de conduzir seu destino. Ele nunca fm tao ~lVre so~mhnente 
para escolher sua profissão, sua resid~ncia; seu. estilo de vtda, sAeus 
valores religiosos. Esta liberdade, porem, e mmto enganos_a e v~-se 
restrita por todo um conjunto de pressões q~~ tendem a t~pedtr a 
sua utilização. A força conservadora da f~mtha, as represaha~ e~
pregatícias e a imposição social para segmr modelos c~nvencwnats 
são pesos que tentam acorrentar as pessoas a modos ~e vtda qu~ e~as 
muitas vezes percebem como incoerentes em relação as sua~ pr~pnas 
avaliações. Às repressões externas, soma-se a carga de confhtos mtra
pessoais, pois há noções de certo e errado, n~cessidades de prese~~r 
uma imagem que seja aceitável e outras pulsoes que, de dentro, dtft
cultam 0 pleno exercício da liberdade. Fundamentalmente, o medo ~e 
assumir a liberdade é o medo das outras pessoas - o que pensarao 

e farão se ... 
Apesar destas angustiantes barreiras, as novas realidades impe-

lem o homem a se voltar para si mesmo em busca de respostas que 
contentem a ele. Em outras palavras, ele aceita real e gradualmente 
a responsabilidade por seus atos. Luta por conseguir ser : ag~r de 
acordo com critérios seus e não os da moral ou da convençao vmdas 
de fora, que tão repetidamente se denunciam mesquinh~s. À medida 
que se pergunta "por 9~ê?", é levado a. abando?ar antigas conduta! 
que lhe parecem ficttctas e s~m , senttdo, e mventar outras quv 
atendam à sua busca de congruencta. 

Assim, as antigas "verdades" ensinadas assumet? caráte~ falso 
na vivência de hoje e o ser humano procur~ reconstrmr, para st, uma 
imagem válida do seu universo. Onde, porem, e~contrara valores ~m 
que possa acreditar sinceramente? De forma ternvel, ele tem perd1do 
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sua· confiança na família, na pátria, na escola, no amor, na segurança, 
no "bom" comportamento e na solidariedade como bens permanentes 
a proteger e alcançar. Sente-se angustiado com as perspectivas deste 
vazio, e culpado por isso, de modo vago mas intenso. Vem a propósito 
uma citação: " ... o número crescente daqueles doentes que só sabem 
se· queixar da insensatez vazia e tediosa de suas existências não deixa 
mais dúvida de que. . . a neurose do tédio, ou a neurose do vazio, é a 
forma de neurose do futuro imediato" (Boss, 1975, p. 17). Como 
outros existencialistas, Boss atenta profundamente para esta sensação 
de vazio que domina o homem moderno. Para Frankl ( 1972), 
este mal não se enquadra no psicológico, tendo antes caráter espiri
tual, e ele propõe no espiritual a terceira dimensão humana, além da 
somática e da mental. Ainda segundo o autor, é de extrema importân
cia esta dimensão, da qual se ocupa a logoterapia, fundada por ele. "A 
logoterapia tenta fazer o paciente se dar conta totalmente de que ele 
próprio é responsável; e, portanto, deve deixar para ele a opção 
quanto a pelo que, em relação a que ou a quem, ele se considera 
responsável" (p. 111). 

O homem tem dado provas, muitas vezes dramáticas, de que 
para sobreviver em sua essência humana depende de metas que o 
ultrapassem. Sua vida precisa de um significado que o transcenda. 
A fé religiosa, o amor por outras pessoas, a crença no valor humano 
e o sentido missionário de uma causa têm representado alguns destes 
possíveis significados que o homem encontra para viver a sua vida e 
lutar por ela. Numa época em que descrença e descoberta se alter
nam, vemos a tecnologia engolir o individual e a ciência nos reduzir a 
biocomputadores mas, também, respectivamente, nos transportar a 
outros planetas e revelar potencialidades incríveis. 

O provável usuário de terapia, tanto quanto o terapeuta, osci-· 
Iam hoje entre o vazio deixado por estruturas em decomposição e a 
multiplicidade de novos dados sobre caminhos futuros possíveis. Não 
se trata mais de saber se o indivíduo tem bom contato com a reali
dade e se adapta a ela. Trata-se de seu grau de equilíbrio entre as 
muitas realidades que ele vislumbra. Nunca ele teve, na verdade, 
tanto "contato com a realidade". A todo instante, sem esforço de sua 
parte, os meios de comunicação o envolvem nos acontecimentos e 
nas tendências de todos os pontos geográficos do mundo. Mas, ligado 
a tudo, perde os limites que seu grupo - nacional, etário ou sócio
econômico - lhe assegurava, e sente-se confuso, anônimo, desco
nhecido de si mesmo. Continua sendo treinado e equipado para se 
mover num determinado espaço de vida, e sente-se só e incapaz nàs 
situações mais amplas que não previa. Espera-se da mulher, e ela é 
preparada para isto, que se contente com o bom desempenho conju-
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atemo. Do homem, exige-se que seja bem-su~edido e compe~ 
~al te ~e ambos que honrem os valores representativos da sua cu! . 
t~~a~· Apesar de 'tais injunções, dep!ram-se com outro~ dad~s ~ rea
lidades que não querem -- ou nao conseg~em - Ignora , que 

rovocam o questionamento do que lhes fm pregado .. 
p A realidade externa entre as múltiplas image~s divergent~s d.e 

· . ' · A confusão é Igualmente mevi-
r~alildade, tdorna-~~~~~I~: ~o~:;u;v~~a realidade sua, interna. A sua 
tave quan o o f d n· lhe que ele 
própria verdade tem si_do pub.licamente d~sa Ia ~~ce Iz:m;stimulado a 
é movido por forças mconscientes que escon , - 'd .f. , 

d. · ntos que nao I enti tca, e 
determinadas condutas por con Icwname . b' , 

t f z e pensa por processos wqm
programado quanto ao que sen e, a"' m ser res onsável pela vida 
micos casuais e, finalmente,. que ele el: r bu seja qual é a 
que constrói para si a partir de esco ~~ tvres. ' 
realidade pessoal, a realidade do que se e. . . 

Para além dessas formas diversas de descrever a, reahda~~, mais 
recentemente propõe-se que há "realidades sepa~adas e um e~paç~ 
. . . , (L'lly 1973) Elas se referem a maneiras de percepçao d
mtenor I , · ' 't' · que pode 
ferentes das que habitualmente conhecemos e a tern on?,s . -
mos descobrir e explorar em nós através de nossa consCiencJa expan-
dida em direções antes insuspeitadas. 

Na sua busca de ancoragem, a pessoa prossegue, por. vezes 
trôpega outras vezes com certezas súbitas, prendendo-se a reahhdades 

.. , Pode-se constatar hoje·, que há dois modos de con e~er a 
parciaiS. ' .1 · divíduo cre ser 
realidade. O primeiro se expressa naqm o que o m . -
real e é algo que ele pode perceber e r~latar. O segundo mod~ ~~~e 
.· t~ num nível mais profundo de conhecimento, em que a pess~a sa 
~~la realidade porque a sente como tal. Ambas as formas po em se 

f 
. mesmo objeto e a diferença entre elas talvez se ~eva 

re enr a um . ' d screver 0 que é emociOnal 
apenas às limitações da linguagem para e d d L ( 1973) 
ou intuitivo em nós. Esta idéia é apmada por um estu o. e ee . 
sobre as codificações da realidade. A autora. se base~a na pre;ussa 
d " m membro de uma determinada sociedade n~o somen e co
d~fi~~ea :ealidade vivenciada através do uso de uma lmguagem espde-

, . d · d s de sua cultura mas e T e outras caractensttcas pa romza a ' 
~~t~a a reende a realidade apenas como. ela é ap:es~nt~da por es~~ 

, d' ?, ( 128) Conhecemos hoje realidades mais ncas e. contradl 
~? .Igo do p~ue n;sso código racional abrange, e somos .Ignorantes 

~~~~~o à nossa verdadeira força para lidar com el~s. Assim, ~li~~~~ 
. tôtipo de homem atual, incluindo aquel~ que se co oca ~~~~to espe-
c o que assume a posição de tera~euta, e em parte um p 
cífico do seu momento de cvoluçao. 
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Ele busca na terapia uma forma adicional de ajuda, diferente da 
que procurava em outro período histórico. O tipo de atendimento 
psicoterápico que lhe era suficiente e valioso já não lhe basta para 
enfrentar os dilemas existenciais que o sobrecarregam. Por outro 
lado, esta ajuda pessoal poderá se tornar dispensável num futuro 
social que satisfaça de maneira mais adequada os seus anseios. Nesta 
perspectiva, as novas formas de terapia poderiam representar, mais do 
que avanços técnicos, uma resposta a problemas sentidos hoje frente 
à própria estrutura sócio-histórica. 

Terapia para agora 

Examinamos a nossa questão inicial, buscando identificar os 
recursos terapêuticos de que dispomos e as necessidades das pessoas 
que devem desfrutar de tais recursos. Os pontos que foram abordados 
aqui são os que aparecem como adições atuais às técnicas e às teorias 
clássicas em terapia e que têm, em algum grau, promovido alterações 
sutis até nas formas tradicionais de atendimento. Algumas idéias 
ressaltam, deste conjunto um tanto emaranhado, como mais rele
vantes. Assim, uma tendência notável é a que reduz a importância 
do psicodiagnóstico no atendimento terapêutico. As pessoas não são 
mais divididas entre aquelas que requerem psicoterapia e as que não 
se beneficiariam com ela; a terapia, em diversas de suas formas, se 
propõe a beneficiar qualquer indivíduo que enfrente uma situação ~ 
externa ou subjetiva - de conflito. Poderá prestar-lhe uma ajuda 
eficaz, mesmo que de curta duração, com o propósito de amenizar, 
esclarecer ou revelar. Diante das novas modalidades divulgadas de 
terapia, criam-se partidos apaixonados, de atração, medo ou oposição 
aos grupos experimentais, aos encontros e às numerosas inovações 
que, à maneira de cogumelos, proliferam sob nomes e pretextos 
infindáveis. Surge uma ênfase, provavelmente demasiada, na vivência 
direta, orgânica, sensorial. Como todas as reformas, esta se apresenta 
de modo radical, o que não significa que devamos optar exclusiva
mente entre extinguir este movimento renovador ou submergir nele 
por inteiro. 

De fato, cresce a procura pelas terapias que pretendem ofe
recer autoconhecimento, maior congruência, vivências enriquecedoras, 
formas experimentais de relacionamento, ampliação na percepção, 
etc. Nitidamente, tais metas traduzem um profundo desejo de cresci
mento pessoal e a crença na eficácia desses procedimentos. Entre
tanto, os objetivos mais tradicionalmente associados à terapia persis
tem e, em ambos os casos, é lícito definirmos uma busca de cresci
mento que as pessoas sentem como tolhido ou bloqueado. ~ dist6r-
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ção da auto-imagem, a conduta inadequada, a incapa~i~ade_ de en
frentar uma situação nova, ou a percep~ão de novas lnmtaçoes pes
soais são algumas das formas assumidas por. um process_o que 
odemos entender como, unicamente, um empecilho a~ crescm~ento 

humano natural e completo. A diversidade de sensaçoes ~u smto
mas de que se reveste, o grau de intensidade ; de dur,a~ao que. ~ 
caracteriza são aspectos que não alteram o fenomeno bastco do I~ 
divíduo estar sendo menos do que aquilo que ele realmente podena 
ser. 

Se adotarmos a perspectiva de que o ser human~ ten?e ao seu 
crescimento pleno e o busca, a matéria básica da tera~ta. deixa de ~er 
identificada aos recursos do terapeuta e passa a consistlr na tenden
cia e na potencialidade, que existem no s~r humano, para a auto: 
realização. Assim como em todos os seres vtvos, e~te, su?strato funda 
mental requer condições externas para sua sobrevivencia, seu ?e.sen
volvimento adequado e também para se~ aperfeiçoamento maximo. 
Cada espécie de organismo requer do meiO externo, para sua melhor 
evolução, provisões específicas e contínuas. No caso_ do ser humano, 
uma dependência marcante se estabelece em relaçao ao afeto, ao 
conforto à avaliação, ao reconhecimento, etc., que_ outras ~ssoas 
podem lhe dar. .f: indiscutível e inevitável que _a qua!Idade e a mten
sidade destas "ajudas" ao crescimento perfetto seJam falhas para 
todos os seres humanos. Sabe-se que, em muitos _casos, e.s~as. lacunas 
podem provocar estados patológicos em graus e ttpos v~r:avets. 

A terapia constitui um dos meios de ~rov~r condiçoes externas 
que liberem a tendência à plena auto-reahzaçao .. _o processo P?~e 
envolver mudanças de rumo, momentos de instabilidade, o s~cnflcto 
de certos ganhos anteriores, o confronto com erros cometidos. A 
presença ativa e real do terapeut~ adequ_ado assegura. a for?a ne
cessária para continuar neste cammho acidentado, cheiO de. 10:pre~ 
vistos, para o auto-encontro., O. apoio a que se alude aqm nao e 
aquele que cria uma dep~nd~ncxa de uma força ----: ou pessoa.-:
externa. O apoio que permtte a pessoa exp?r-se ao nsco ?e enfrentar 
os seus desconhecidos internos pode provir de fontes dtvers~s, mas 
não é um mero reasseguramento. Origina-se de uma nova auto-Imagem 
mais confiante, da descoberta de recursos pessoais, da certeza ?e que 
se será valorizado e estimado enquanto pessoa em qualquer ~trcuns
tância, ou da fé na própria capacidade de levan~ar-se apos ~ma 
queda. Estas são forças que nos impelem pa.ra ,m~a JOrnada contmua 
em direção a uma integração cada vez mats mttma com nosso eu, 
com o mundo e com a vida. . 

Reconheço que a proposta, nestes termos, apa~ece con:o gran~t
loqüente, mas é preciso considerar que este sentido de mtegraçao 
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pessoal, cósmica e vibrante não reside exclusivamente em momentos 
grandiosos. Ela existe no dia-a-dia, na rotina, tanto quanto em expe
riências culminantes inesquecíveis, e refere-se a um modo de ser no 
mundo para o qual se tende. Ou seja, o indivíduo auto e heterointe
grado não se estabiliza num dado ponto de vivência, pois parte ine
rente desta integração é justamente o caráter de transitoriedade, de 
vivência plena no momento, que se denomina como processo-de
devir. Nas palavras de Szasz (197 4), a relação terapêutica moderna 
contém uma noção de que o indivíduo é um estudante perpétuo do 
viver humano, com sincero desejo de aprender e mudar, e estimulado 
pela esperança de êxito. 

Nas contribuições recentes à terapia, um elemento fundamental 
é esta noção de que as pessoas aprendem porque querem e não apenas 
porque são obrigadas ou condicionadas a fazê-lo. Enquanto teórico, 
Rogers (Rogers e Wood, 1974) elaborou seu sistema de terapia em 
torno deste postulado: " ... o homem possui uma tendência inerente 
a desenvolver todas as suas capacidades de maneira que sirvam para 
preservar ou enriquecer seu organismo - a. pessoa total, mente e 
corpo. Este é o único postulado básico da terapia centrada no cliente" 
(p. 214). Vale lembrar que suas idéias principais a respeito do de
senvolvimento humano e da motivação dos indivíduos, assim como 
suas propostas quanto à maneira de propiciar sua plenitude harmo
niosa, foram divulgadas no Brasil, há quase vinte anos, em cursos e 
publicações (Barros Santos, 1959; Scheefer, 1960). Mas esses .es
forços pioneiros representaram contribuições estranhas num meio do
minado, na época, pela psicanálise, pela mensuração psicológica e 
pela incipiente corrente experimental em psicologia. Gradualmente, 
um grupo se afiliou à posição rogeriana e hoje ela, até certo ponto, 
se incorpora· na formação de muitos de nossos profissionais de di
versas áreas. 

O indivíduo em transição - Na década de 70, o cidadão da 
grande metrópole é um espécime cujas características se assemelham 
no mundo inteiro. Por mais que persista, por exemplo, a imagem e 
a realidade do brasileiro como demonstrativo em suas emoções, afe
tivo em seus relacionamentos, pacífico por natureza, motivado por 
valores de família e solidariedade, é forçoso reconhecer que o habi
tante das cidades· brasileiras está mais próximo, em suas vivências 
pessoais, do habitante de uma outra cidade grande, mesmo que es
trangeira, do que de seus compatriotas rurais próximos. Solidão, 
vazio e automatismo o angustiam e, por estar superinformado, deses
pera-o a sua impotência diante das ameaças sociais, ecológicas, polí
ticas, econômicas e humanas cuja proximidade constante o aterro-
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riza. A sua "carga existencial" é especialmente pesada, não só por 
causa das características da época atual, mas porque ele tem cons- · 
ciência da distância entre o que o mundo é e o que poderia ser. 
Contraposto a seu sentimento de impotência, há para ele a visão 
de um mundo efervescendo em invenções e novas alternativas. Inevi
tavelmente, conhece múltiplas realidades concomitantes e relativas, 
e vive num universo que nunca foi tão ambíguo. Cada pessoa então 
pode e deve encontra·r as suas respostas para questões como profis
são, sexualidade, atuação social, formas de se relacionar, etc., ou 
seja, para os grandes e pequenos problemas de se ser humano. 

A essência da terapia - A perspectiva destas numerosas opções 
cria um duplo movimento de avanço e recuo. O forte desejo de expe
rimentar, arriscar, conhecer e vivenciar é limitado pela necessidade 
de segurança e estabilidade, a qual impõe ci temor de perda. Esta 
concepção de Maslow ( 1962, cap. 4) fornece um arcabouço simples 
e abrangente para explicar os efeitos de terapia a partir de uma linha 
centrada na pessoa. O terapeuta é a pessoa autêntica que realmente 
compreende as vacilações e fraquezas do cliente e as aceita sem tentar 
negar oU corrigi-las. Aceita, preza e valoriza o indivíduo todo, dando
lhe, incondicionalmente, a segurança e a estabilidade no relaciona
mento de que ele precisa para correr o risco de explorar novos sen
timentos, atitudes e condutas. O terapeuta respeita a pessoa como 
ela é, com seus anseios e medos e, portanto, não lhe impõe critérios 
de como ela deve ser. Acompanha-a no caminho que ela própria 
constrói, e participa, como elemento presente e ativo, deste processo 
de autocriação, facilitando a percepção, a cada instante, dos recur
sos pessoais e dos rumos deste caminho, tais como a pessoa os 
vivencia. 

Destaca-se o envolvimento do terapeuta no atendimento cen
trado no cliente. O termo envolvimento tem freqüentemente conota
ção negativa nas formas clássicas de terapia, enquanto significa a 
intromissão, no relacionamento, de necessidades e. valores peculiares 
do terapeuta. Na abordagem centrada na pessoa há um envolvimento 
profundo do terapeuta com o processo de busca e crescimento do 
cliente, um compromisso autêntico com os indivíduos enquanto seres 
que buscam uma forma mais completa de serem eles mesmos. Este 
tipo de envolvimento fez do terapeuta centrado no cliente, desde o 
princípio um guia, nem intocável nem autoritário, mas atento, sensí
vel e interessado. A evolução da terapia, na forma centrada no cliente 
e em outras, ampliou esta imagem do terapeuta como guia, e a rela
ção pessoal é vista como mais importante do que a atuação do tera
peuta. O tipo de· relacionamento que se desenvolve em terapia apro
xima-se, em graus variados, do encontro de duas pessoas, no sentido 
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que Buber dá ao termo e que hoje se insere no vocabulário comum. 
Nas várias modalidades terapêuticas, a qualidade essencial do encon
tro é buscada, cultivada e valorizada, seja no contato a dois, seja 
na experiência grupal. Através dele, o indivíduo encontra-se também 
a si mesmo, reconhecido e compreendido por outra ( s) pessoa ( s). A 
vivência do encontro é uma resposta à solidão, mas vai muito além. 
Dá ao indivíduo, como o mostra a psicologia existencial, uma con· 

· firmação de sua plena existência enquanto pessoa. Thomas ( 1970) 
define esta forma de encontro como o jogo do não-jogo, onde se 
envolvem pessoas inteiras e não seus papéis ou funções. 

A ligação interpessoal que chamamos de encontro transpõe, tam
bém, o mundo das palavras. Não se pretende com isto afirmar um 
caráter secundário ao aspecto verbal, como o fazem certas ·linhas 
terapêuticas mas, sim, assinalar o caráter transverbal do verdadeiro 
encontro. Na medida em que se conceitua o ser humano como um 
todo interligado, tanto as vivências organísmicas, sensoriais e até 
extra-sensoriais, como a cognição a nível verbalizável e verbalizado 
são elementos importantes e presentes na aprendizagem terapêutica. 
Numa situação com fim terapêutico ou de crescimento pessoal, a mu
dança ocorre a partir de vivências diretas de novos sentimentos ou 
percepções que são elaborados e enriquecidos pela compreensão ra
cional. 

Terapia e realidade - Qualquer forma de terapia pode ser vista 
como um processo que interfere na percepção da realidade. Todo indi-·· 
víduo, em cada momento, constrói a sua imagem do real para si mes
mo e para as situações que vive; o processo terapêutico deve levá-lo 
a conceituar o mundo e/ou ele mesmo de um modo que lhe facilite 
encontrar soluções que o satisfaçam mais. Ou seja, para que a pessoa 
venha a sentir-se menos inibida, solitária, controlada ou infeliz é pre
ciso que ela perceba elementos, em si ou no meio externo, que repre
sentem novas e melhores possibilidades de ajustamento. O processo de 
mudanças na percepção é contínuo no desenvolvimento humano, mas 
refere-se com freqüência a idéias ou sentimentos que o indivíduo re
luta em admitir. 

Cada um de nós, em sua evolução, forma um autoconceito que 
tenta manter intacto e, em graus variáveis, nega ou distorce a reali
dade para· preservar esta auto-imagem, quando ela é "ameaçada" por 
certos novos elementos vistos como detratores (Rogers, 1959). Uma 
tendência a conservar a Gestalt faz perceber um mundo com caracte
rísticas constantes e a mesma propensão atinge situações vivenciadas 
e a auto-imagem. Ocorre assim uma certa medida de "cristalização" 
para defender a integridade do eu. A rigidez conseqüente pode afetar 
toda a conduta do indivíduo, ou manter-se num grau extremamente 
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reduzido. O que a pessoa não admite à sua percepção pode referir-se, 
por exemplo, a um afeto positivo por al~~ém que racionalmente ~e. 
desaprova; ao medo de fracassar e ser reJeitado; ao fato de ter ma~s 
capacidade ou força do que considera; ao fato _de ter me~os capaci
dade ou força do que considera. Elementos sentidos como mcoerentes 
em relação a autopercepções anteriores produzem angústia, em face 
da ameaça de ruírem as estruturas sólidas, boas ou más, erigidas ao 
longo da vida. Se uma pessoa se vê como um ser responsável, e va~~
riza muito o senso de responsabilidade, pode ser ternvel a ela admitir 
outros motivos pessoais divergentes como válidos para suas ações. 
Não somente recusará ceder a essas outras necessidades, como chega
rá a não percebê-la e, portanto, a não as atender. 

Fazer admitir novos elementos à consciência é um dos efeitos 
diretos ou indiretos de qualquer relação em que haja crescimento 
pessoal. Mas se tais elementos se apresentam como estranhos demais 
às realidades percebidas, trazem sentimentos de desconforto, perda 
e vazio. Se o indivíduo se percebe - mesmo que muito sutilmente ~ 
coagido a admitir atitudes ou traços que não "reconhece" como seus, 
0 resultado pode ser um acirramento das defesas ou, por outro lado, 
uma desintegração de toda a estrutura anterior que, apesar de falha, 
lhe era familiar. Por outro lado, a possibilidade de mudanças constru
tivas liga-se estreitamente a uma percepção mais ampla e precisa da 
realidade. O delicado ponto de equilíbrio entre facilitar novas percep
ções e evitar o sentimento de ameaça à estrutura do eu parece ser um 
fator crítico no andamento de prócessos terapêuticos. Por sua essên
cia, a abordagem centrada na pessoa afasta-se o mínimo possível das 
Gestalten existentes e das imagens formadas pelo cliente, pois busca 
entender e destacar, do universo interno do cliente, apenas elementos 
deste universo. Os elementos focalizados são em alguma medida reco
nhecidos pela pessoa como seus e podem, portanto, ser explorados 
mais a fundo, com menor "perigo" à integridade pessoal do que 
quaisquer outros. 

Um "rearranjo" perceptual, por ínfimo que seja, encerra um 
imenso potencial desencadeador. Mostra ao indivíduo que pode alterar 
sua visão de mundo sem os efeitos catastróficos que muitas vezes 
previa. Como exemplo marcante deste processo gradual, encontramos 
com freqüência a descoberta que as pessoas conseguem alcançar de 
que, em verdade, não precisam corresponder sempre às expectativas 
dos outros para serem aceitos. Quanto mais discernimos o que real
mente se passa em nós mesmos e como. os outros realmente são, tanto 
melhor podemos fazer nossas livres escolhas de comportamento ~ntre 
alternativas reais do ambiente. Esta forma de conhecimt:uto do real 
propõe-se como um processo sem fim, pois compreende uma pluridi-
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mensionalidade de VIsoes do universo e do ser humano, em que são 
verdadeiras descrições de inúmeros níveis desde o intracelular até 
o espiritual. ' 

O ~o~em ~tual tem à sua frente uma conceituação de realidade 
como mulhpla, macabada, polarizada e ambígua. Não mais vê a si 
mesmo, nem ao mundo, como passíveis de contornos fixos. Ele encon
tra. na terapia um meio de possível ajuda pessoal para desvendar 
mai~r conhecimento ~ para c?nviv~r de maneira a mais enriquecedora 
possivel com as r~ahdades s1multaneas e contraditórias que existem 
~ se~1 r~or e em SI, m~smo. O terapeuta que percebe e respeita as con
tmgencias e a~ c~rencias da pessoa de agora estará mais apto a utili
zar o~ s~us propr~os recursos e as mais variadas técnicas para facilitar 
o autentico crescimento daqueles a quem deseja ajudar. 

Uma posição muito pessoal 

. Aos ~r~bl~mas muito recentes que se colocam à prática da te
rap.Ia, a ~I~encia me traz uma resposta, provisória e pessoal, que 
creio ser uhl expor como conclusão. 

Em prime!ro lu~ar, ela se refere ao pap~l social do terapeuta. 
Obse~~o .que, a medida que se permite às pessoas tomarem maior 
conscienCia de seus verdadeiros desejos e sentimentos, inevitavelmen
t~ elas se sentem mais poderosas em relação a seu destino e mais 
diretamente responsáveis por si mesmas. Tal mudança por sua vez 
con.stitui ~m terreno fértil par~ o desenca?eamento d; uma atuaçã~ 
social mms claramente propositada e possivelmente mais efetiva. 

Um segundo aspecto que para mim se confirma constantemente 
é. o da totalid~de indivisível do organismo. Como uma das conseqüên
cias .d.este fen?meno obs~r_va-se que .técnicas psicoterápicas diferentes, 
mobll~zando are as, especificas. do viver humano, são eficientes. Nas 
te~1tat1vas ~o~ cara~~r de ensaiO e erro da ciência psicoterápica, vários 
metodos distmtos Ja comprovaram sua. validade de ajuda pessoal. 
Atua~ sobre elementos diversos - o mconsciente, a percepção, 0 
sensonal, a conduta, etc. - que, uma vez alterados, modificam toda a 
estrutura pessoal. 

Um terc~iro po?-to. ~ue considero fundamental é o terapeuta não 
somente r~speltar. o .mdividuo e seu ritmo, mas que veja como terreno 
desconhecido os hmi!es .e, a.s ~ireções que este indivíduo poderá buscar. 
Constato .o quanto e difiCil mtegrar este aprendizado de não prever 
nem deseJ,ar para. uma outra pe~soa rumos determinados, e confiar 0 
~roce,sso a capactdade de autodueção desta outra pessoa. Neste sen
tJ?o e q.ue o terapeuta se mantém centrado na pessoa e aprende do 
chente, Junto com ele. · 
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Finalmente, a pessoa do terapeuta e seu desempenho técnico 
representam duas dimensões cuja precedência vejo se alternarem para 
uma atuação harmônica. Isto significa que certos "riscos" só pode
rão ser beneficamente assumidos até o ponto em que o terapeuta se 
sinta frente a eles confortável enquanto pessoa e competente para lidar 
com suas conseqüências. Quanto mais o terapeuta houver explorado 
com plenitude suas próprias vivências e potencialidades, menos temor 
lhe causarão as experiências fenomenológicas das outras pessoas. No 
entanto, a abertura pessoal do psicoterapeuta requer o apoio de recur
sos de natureza cognitiva e técnica, que aperfeiçoem a sua forma de 
agir. Tanto quanto o cliente, o terapeuta que é pessoa plena conse
gue encontrar as modalidades de comportamento que promovam o 
seu crescimento - e conseqüentemente sua capacidade de facilitar 
o crescimento de outras pessoas. 
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Capítulo IH 

Uma maneira negligenciada de ser: 
a maneira empática 

Carl R. Rogers 

Neste artigo, defendo a tese de que deveríamos reexaminar e 
reavaliar uma maneira muito especial de ser em relação a outra 
pessoa, e que tem sido chamada de empática. Creio que geralmente 
damos muito pouco valor a um elemento extremamente importante, 
tanto para a compreensão da dinâmica da personalidade como para 
a produção de mudanças na personalidade e no comportamento. Tra
ta-se de uma das maneiras mais sutis e poderosas de funcionamento 
pessoal de que dispomos. Apesar de tudo o que se tem dito e escrito 
a respeito, essa maneira de ser raramente é encontrada de forma 
integral numa relação interpessoal. Começarei pela minha própria 
história, um tanto flutuante em relação a este assunto. 

Hesitações pessoais 

Bem no InlClO de minhas atividades como terapeuta, descobri 
que simplesmente ouvir atentamente meu cliente era uma maneira 
importante de ajudar. Assim, quando tinha dúvidas quanto ao que 
fazer, na acepção ativa do termo, eu limitava-me a ouvir. Pareceu-me 
surpreendente que esta forma passiva de interação pudesse ser tão 
útil. 

Publicado originalmente sob o título: Empatbic: :.m unappreciated way o f 
being. The Counseling Psychologist, 5, n. 0 2, 1975, 2-10. Tradução de Mari<-1 
Helena Souza Patto. 
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. Pouco depois, uma assistente social, de formação rankiana, 
aJudou-me a aprender que a abordagem mais eficiente consiste em 
atentar pa.ra os sen~imentos, para as emoções, cujos padrões podem 
ser p~rcebtdos atraves das palavras do cliente. Creio ter sido ela quem 
suge~m que a melhor resposta seria "refletir" estes sentimentos para 
o chen~e - e ".r«fletir" tornou-se, com o tempo, uma palavra que 
I?e fazia tremer de medo. Mas, naquela época, ela melhorou a qua
lidade de meu trabalho terapêutico, e fiquei· agradecido. 

. Passei, então, a ~cupar um cargo em tempo integral na univer-
sidade,. onde, con: a aJuda de meus alunos, senti-me finalmente capaz 
de pedmchar eqmran:ento para gravar nossas entrevistas. É impossí
ve~ ex,agerar a exc1taçao com que aprendíamos, à medida em que nos 
apmhavamos em torno do aparelho, que nos possibilitava ouvir a nós 
mesm<?s, repetindo inúmeras vezes algum ponto intrigante, no qual a 
e~trev1sta fora ~lar~m~I?te ~al conduzida, ou as passagens em que 0 
c!tent~ progredia sigm~tcattvamente. (Ainda considero que esta téc
mca e a me~hor .n:anetra de nos aperfeiçoarmos como terapeutas). 
Entre as mmt~s hçoes que estas gravações nos proporcionaram, per
cebemos que ftcar atento para os sentimentos e ''refleti-los" constituía 
um processo imensamente complexo. Descobrimos que era possível 
detectar a resposta do terapeuta, que fazia com que um fluxo frutí
fer.o ,d.e expressão significativa se transformasse em algo superficial 
e mutii. Do mesmo modo, podíamos nos deter na intervenção do 
terapeuta, que levava a conversa tola e superficial do paciente a 
transformar-se numa auto-exploração. 

. , Em tal. context? ?e apr:nd~za~em, era inteiramente natural que 
vtess.emos a da; .mms tmportancia a resposta do terapeuta do que à 
qual~dade empatlca da atenção que ele dedicava ao cliente. Nesta 
medt?a, tornamo-nos profundamente atentos às técnicas que o con
selheu_o. ou .terapeuta estava utilizando. Tornamo-nos especialistas 
na analise mm~cwsa dos. pontos altos e baixos do processo ocorrido 
em cada entrevista, e mmto ganhamos com esse estudo microscópico. 

P~_r,ém~ esta tendência a focalizar as respostas do terapeuta teve 
consequenctas que me apavoraram. Eu .havia enfrentado reações 
hostis, mas estas era~ piores. Em poucos anos, essa abordagem total 
p~~sou a" ~er ~on~ec1da como uma técnica. "Terapia não-diretiva", 
dtzm-se, e a tecmca de refletir os sentimentos do cliente". Ou numa 
caricatura ainda pior, "na terapia não-diretiva repetem-se as ~ltimas 
palavras do cliente". Fiquei tão chocado com essa completa distorção 
de :wssa abordagem que, durante alguns anos, não disse praticamente 
m~Is nad~ s~bre a atenção. empática e, quando o fiz, foi para mostrar 
a 1mportancw de uma atitude empática, tecendo pouquíssimos co-
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mentários a respeito de como ela poderia ser posta em prática no 
relacionamento. Preferi discutir as qualidades da consideração posi~ 
tiva e da congruência do terapeuta, que seriam, por hipótese, ao lado 

·da empatia, promovedores do processo terapêutico. Estas também 
foram, muitas vezes, mal interpretadas, mas pelo menos não foram 
caricaturadas. 

A necessidade atual 

Com o decorrer dos anos, entretanto, os dados de pesquisa 
continuam a se acumular, levando-nos à conclusão de que um alto 
grau de empatia talvez seja o fator mais relevante numa relação, 
sendo, sem dúvida, um dos fatores mais importantes na promoção de 
mudanças e de aprendizagem. Por isso, acredito que é chegado o 
momento de esquecer as caricaturas e deturpações do passado e 
mirar a empatia com novos olhos. 

Parece-me oportuno fazê-lo por outra razão ainda. Durante a 
última ou as duas últimas décadas, nos Estados Unidos, várias abor
dagens terapêuticas novas têm se destacado. A terapia gestáltica, o 
psicodrama, a terapia do grito primai, a bioenergética, a terapia emo
tiva-racional e a análise transacional são algumas das mais conhecidas, 
entre outras. Parte da atração que exercem reside no fato de o tera
peuta ser, na maioria dos casos, um perito que manipula ativamente 
a situação, frequentemente com recursos de impacto, para atingir o 
cliente. Se não me engano, está em declínio o fascínio por este tipo 
de habilidade na orientação de pessoas. Em relação à terapia com
portamental, outra concepção terapêutica baseada na especialização, 
acredito que o interesse e o fascínio ainda estejam em ascensão. A 
sociedade tecnológica ficou encantada por ter descoberto uma tecno
logia através da qual o comportamento de um indivíduo pode ser 
modelado, mesmo sem seu conhecimento ou aprovação segundo obje
tivos escolhidos pelo terapeuta ou pela sociedade. Porém, mesmo 
nesse caso, pessoas ponderadas têm levantado muitas questões, à me
dida que as implicações filosóficas e políticas da "modificação do 
comportamento" tornam-se mais evidentes. Assim, tenho observado 
que existem muitas pessoas dispostas a rever as maneiras de estar 
·com pessoas, que possibilitem mudanças auto-dirigidas e que locali
zem o poder na pessoa e não no especialista; este fato leva-me, mais 
uma vez, a examinar cuidadosamente o significado que atribuímos à 
empatia e o que sabemos a respeito dela. Talvez tenha chegado o 
momento de reconhecer o seu valor. 
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A definiplo inicial 

Muitas são as definições que se tem dado ao termo· eu mesmo 
apresentei um bom número delas. Há mais de vinte anos ('embora não 
tenha, sid~ publicada até 19 59), tentei formular uma definição bas
tante precisa, como parte de uma apresentação formal dos conceitos 
e da teoria que eu havia elaborado. Esta definição foi a seguinte: 
~ "O ~s~ado de empatia ou ser empático consiste em aperceber-se 

com precisao do quadro de referências interno de outra pessoa, jun
tamente com os componentes emocionais e os significados a· ele 
pertenc~~es, como se fôssemos a outra pessoa, sem perder jamais 
a co?diçao de 'como se'. Portanto, significa sentir as mágoas e 
alegnas do ?ut;o como ele próprio as sente e perceber .suas causas 
~orno ele, propr~o as percebe sem,. contudo, perder a noção de que é 
como se estlvessemos magoados ou alegres, e assim por diante. Se 

perdermos esta condição de 'como se', teremos um estado de identi-
ficação" (Rogers, 1959, p. 210-211. Veja também Rogers, 1957). 

A vivência como um constructo útil 

~ fim de. f,?rrr.mlar a definição atual, gostaria de lançar mão do 
conceito de. vrven~ra \ tal como foi formulado por Gendlin ( 1962). 
Este conceito ennqueceu nossas idéias de várias maneiras como 
veremos no decorrer deste artigo. Em resumo, ele é de opinÍão que 
d~r:nt~ todo o tempo se verifica no organismo humano um fluxo de 
vrvencra ao qual o mdivíduo pode se voltar repetidas vezes usando-o 
C_?m? ponto de referência para descobrir o significado d; sua exis
tencia. Se?u~~o ele, empatia é r,ess~ltar .com sensibilidade o "signifi
cado sentrdo que o clrente esta VIvencrando num determinado mo
mento, a fim de ajudá-lo a focalizar este significado até chegar à 
sua vivência plena e livre.' 

Um exe~plo pode tornar mais claro esse conceito e sua relação 
com a empatia. Num grupo de encontro um homem vinha fazendo 
c?mentários vagamente negativos a respeito de seu pai. O facilitador 
drz: "Parece que você está com raiva de seu pai." Ele replica: "Não 
acho que não." "Quem sabe está insatisfeito com ele?" "Bem sim' 
t~lvez ... " (dito sem muita convicção). "Talvez você esteja decep~ 
cwnad~ com ele." Imediatamente, o hom~m responde: "É isto! Estou 
decepcwn~do pelo f~ to dele não. ser uma pessoa forte. Acho que 
sempre estive decepciOnado com ele, desde menino." 

1 
Experiencing, termo que o autor usa para referir-se ao processo da experiên

cia. (N.T.) 
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Em relação a quê o homem está verificando a exatidão destes 
termos? Na opinião de Gendlin, com quem concordo, ele as com
para cnm o fluxo psico-fisiológico em curso dentro dele, a fim de· 
verificar sua ex<1.tidão. Este fluxo é algo muito real, e as pessoas podem 
usá-lo Cl mo um ponto de referência. Neste caso, "raiva" não corres
ponde ao significado sentido; "insatisfeito" está mais próximo, mas 
não é totalmente correto; "decepcionado" corresponde exatamente, 
favorecendo um novo fluxo de vivências, como costuma acontecer. 

Uma definição atual 

De posse desta retaguarda conceitual, tentarei caracterizar a 
empatia de uma forma que me parece satisfatória no momento. Não 
a chamaria mais de "um estado em empatia", pois acredito que ela 
seja mais um processo que um estado. Talvez eu consiga apreender 
esta qualidade. 

A maneira de ser em relação a outra pessoa denominada em
pática tem várias facetas. Significa penetrar no mundo perceptual do 
outro e sentir-se totalmente à vontade dentro dele. Requer sensibi
lidade constante para com as mudanças que se verificam nesta pessoa 
em relação aos sign~ficados que ela percebe, ao medo, à raiva, à 
ternura, à confusão ou ao que quer que ele/ela esteja vivenciando. 
Significa viver temporariamente sua vida, mover-se delicadamente 
dentro dela sem julgar, perceber os significados que ele/ela quase 
não percebe, tudo isto sem tentar revelar sentimentos dos quais a 
pessoa não tem consciência, pois isto poderia ser muito ameaçador. 
Implica em transmitir a maneira como você sente o mundo dele/dela 
à medida que examina sem viés e sem medo os aspectos que a 
pessoa teme. Significa freqüentemente avaliar com ele/ela a precisão 
do que sentimos e nos guiarmos pelas respostas obtidas. Passamos a 
ser um· companheiro confiante dessa pessoa em· seu mundo interior. 
Mostrando os possíveis significados presentes no fluxo de suas vi
vências, ajudamos a pessoa a focalizar esta modalidade útil de ponto 
de referência, a vivenciar os significados de forma mais plena e 
a progredir nesta vivência. 

'" Estar com o outro desta maneira significa deixar de lado, neste 
momento, nossos próprios pontos de vista e valores, para entrar no 
mundo do outro sem preconceitos. Num certo sentido, significa pôr 
de lado nosso próprio eu, o que pode s~r feito apenas por uma pessoa 
que esteja suficientemente segura de que não se perderá no mundo 
possivelmente estranho ou bizarro do outro e de que poderá voltar 
sem dificuldades ao seu próprio mundo quando assim o desejar. 
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Talvez esta caracterização tenha deixado claro que a empatia é 
uma maneira de ser complexa, exigente e intensa, ainda que sutil e 
suave. 

Definições operacionais 

A definição acima não é operacional, adequada à utilização em 
pesquisas. Contudo, foram formuladas definições operacionais, am
plamente usadas. Existe o Inventário de Relacionamento de Barrett
Lennard, a ser preenchido pelos componentes da relação, no qual a 
empatia é definida operacionalmente através dos itens utilizados. 
Transcrevemos, a seguir, alguns dos itens deste instrumento que in
dicam a amplitude existente entre o empático e o não-empático. 

"Ele leva em conta o que minha experiência significa para mim. 
Ele compreende o que digo, de um ponto de vista imparcial, 

objetivo. 

Ele compreende o que digo, mas não o que sinto." 
Barrett-Lennard também é autor de uma formulação conceitual 

específica de empatia, na qual baseou os itens de seu inventário. 
Embora tenha pontos em comum com a definição apresentada ante
riormente, é suficientemente diferente para justificar sua citação: 

"De um ponto de vista qualitativo, ela (a compreensão empáti
ca) é um processo ativo que consiste em querer conhecer a cons
ciência plena, atual e mutante de outra pessoa, em empenhar-se para 
receber o que ela comunica e seu significado e em traduzir suas 
palavras e sinais em significado vivencíado, que corresponda pelo 
menos aos aspectos de sua consciência que lhe são mais importantes 
naquele momento. Trata-se de vivenciar a consciência que se en
contra 'atrás' da comunicação explícita, sem jamais perder de vista 
que esta consciência tem origem e se processa no outro" (Barrett
Lennard, 1962). 

Existe também a Escala de Empatia Precisa (Accurate Empathy 
Scale), criada por Truax e colaboradores, a ser preenchida por avalia
dores (Truax, 1967). Até mesmo pequenas partes de entrevistas 
gravadas podem ser avaliadas com precisão através desta escala. A 
natureza da escala pode ser caracterizada pela definição do Estágio 
1, que corresponde ao nível mais baixo de compreensão empática 
e do Estágio 8, que corresponde a um grau bastante alto ( embor~ 
não o mais alto) de empatia. Apresentamos, a seguir, o Estágio 1 : 

"O terapeuta desconhece totalmente até mesmo o sentimento 
mais conspícuo do cliente. Suas respostas não são adequadas à 
tonalidade e ao conteúdo dos sentimentos do cliente. Suas respostas 
não são adequadas ao estado de ânimo e ao conteúdo das deelara-
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ções do cliente, não estando, presen~e. qualquer qu~lidade emp~t~ca 
definível; portanto, é impos~Ivel def~mr qualquer mvel de precisa?.-
0 terapeuta pode estar entediado desinteressado ou aconselhando ati
vamente, mas não comunica qualquer percepção dos sentimentos que 
o cliente vivencia naquele momento" (Truax, 1967, pp. 556-7). 

O Estágio 8 é definido da seguinte maneira: . 
"O terapeuta interpreta com precisão todo~ os se~tlmentos q~e 

0 cliente admite naquele momento. ~e;eia ta~bei_U. as areas d~ ~ent.I
mentos mais ocultas do cliente, explicitando significados na vivencia 
do cliente dos quais ele tem pouquíss~ma consciên~ia. . . Penetra nos 
sentimentos e vivências apenas sugendos pelo cliente e o faz com 
sensibilidade e precisão. . . O conteúdo que vem à tona pode ser 
novo, mas não estranho. Embora o terapeuta que se en~ontra no 
Estágio 8 ·cometa erros, estes não assumem uma form~ diss?nante, 
mas decorrem da natureza tentativa da resposta. Alem d1sso, o 
terapeuta é sensível aos erros que comete e rapidamen~e ~l.tera ou 
modifica suas respostas, a qualquer mome?to, o qu.e sigmfica que 
ele compreendeu mais claramente o que esta sendo dito e proc~r~~o 
nas explorações do próprio cliente. O terapeuta mostra-se sohdar~o 
com 0 cliente, compartilhando com ele uma busca basea?a no ensmo 
e erro. Seu tom de voz reflete a seriedade e a profundidade de sua 
compreensão empática" (Truax, 19?7, p. 566). , 

Através destes exemplos, tentei mostrar que o process? .empa
tico pode ser definido em termos teóricos, c~nc.eituais, subjetr;os. e 
operacionais. Mesmo assim, não atingimos os limites de sua essenCia. 

Uma definição para as pessoas atuais. 

Eugene Gendlin e outros re.centemente part1c1~~ram de u;? em
preendimento comunitário de aJuda de~ommado Mudanças , que 
oferece várias diretrizes úteis para o relacwnamen_to com os membros 
alienados e os participantes da contra-cultura que I~tegram o .~aos que 
chamamos de vida urbana. O "Manual de Relactonamento ," e~abo
rado com o objetivo de ajudar a pessoa comur;n a apre~der a. aJudar 
0 processo que se verifica em outra pessoa", e de particular mteresse 
no contexto deste artigo. . . I{{' 

Esse Manual tem início com um capítulo sobre "O Ouvu In
tegral". Seu teor pode ser captado em algumas de suas p~ssagens: 

"Não significa fazer imposições às pessoas.. . Voce apenas 
ouve e repete a idéia da outra pessoa, passo a p~s~o, e~ata~ent~ 
como ela concebe a idéia naquele momento. Voce Jamais m1stura 
qualquer assunto ou idéias pessoais, jamais impõe ao outro qualquer 
coisa que ele não tenha expressado. . . Para demonstrar que a com-
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preende exatamente, formule uma ou duas frases que expressem com 
precisão o significado que esta pessoa quis transmitir. Para fazê-lo, 
você geralmente usará suas próprias palavras, mas use as palavras 
da própria pessoa quando se referir aos assuntos mais delicados" 
( Gendlin e Hendricks, s.d.). 

O Manual prossegue neste mesmo tom, oferecendo muitas su
gestões detalhadas, entre elas idéias a respeito de "como saber se 
você está se saindo bem". 

Assim, fica patente que uma maneira empática de ser embora 
muito sutil do ponto de vista conceitual, também pode ser ~aracteri
zada em termos perfeitamente compreensíveis pela juventude atual 
ou por cidadãos de zonas urbanas relativamente ilhadas. Trata-se de 
uma concepção de grande amplitude. 

Dados gerais de pesquisa 

O que conseguimos saber a respeito da empatia através de pes
quisas realizadas com os instrumentos acima mencionados e outros 
instrumentos que têm sido construídos? A resposta é que aprende
mos muito, e vou tentar apresentar algumas destas aprendizagens, ex
pondo primeiramente alguns dados gerais de interesse. Reservarei 
para mais tarde uma análise dos efeitos de um clima empático sobre 
a dinâmica e o comportamento do receptor. A seguir, portanto, 
encontram-se algumas afirmações gerais que podem ser feitas com 
segurança. 

O terapeuta ideal é acima de tudo empático. Quando psicotera
peutas de orientações diversas apresentam seu conceito de tera
peuta ideal, do terapeuta que eles gostariam de vir a ser, estão ple
namente de acordo em atribuir à empatia a classificação mais alta 
entre doze variáveis. Esta afirmação fundamenta-se numa pesquisa 
realizada por Raskin ( 197 4), com oitenta e três terapeutas pertencen
tes a pelo menos oito abordagens terapêuticas diferentes. A definição 
de qualidade empática foi muito semelhante à que utilizamos neste 
artigo. Esta pesquisa vem corroborar e reforçar uma pesquisa ante
rio:, realizada por Fiedler (1950 b). Assim sendo, podemos con
clmr que os terapeutas reconhecem que o fator mais importante que 
caracteriza o terapeuta é "tentar tão sensível e exatamente quanto 
possível compreender o cliente, do ponto de vista deste último" (Ras
kin, 1974 ). 

A empatia está corre/acionada com a auto-exploração e o mo
vimento do processo. Aprendemos que um clima de relacionamento 
caracterizado por um alto grau de empatia está associado a vários 
aspectos do processo e do progresso terapêutico. Este clima relacio-
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na-se nitidamente com um alto grau de auto-exploração por parte do 
cliente (Bergin e Strupp, 1972; Kurtz e Grummon, 1972; Tausch, Bas- · 
tine, Friese e Sander, 1970). 

A empatià presente no início da relação permite prever o 
sucesso posterior. O grau de empatia existente ou que venha a 
existir na relação pode ser determinado bem no início, na qJW1ta ou 
até mesmo na segunda entrevista. Estas mensurações inic1a1s pre
dizem o sucesso ou o insucesso posterior na terapia (Barrett-Len
nard 1962 · Tausch 1973). Estes dados têm a seguinte implicação: 
pod;ríamos' evitar ~ma considerável proporção de terapias mal . su
cedidas através da mensuração da empatia do terapeuta, na fase 
inicial. 

O cliente percebe a presença de maior grau de empatia nos 
casos bem sucedidos. Nos casos bem sucedidos, a percepção que o 
cliente tem da qualidade empática presente na relação, bem como 
a mensuração desta qualidade do relacionamento, realizada por juízes 
objetivos, aumenta no decorrer do tempo, embora o aumento não 
seja muito grande (Cartwright e Lerner, 1966; Van Der Veen, 1970). 

A compreensão é proporcionada pelo terapeuta e não extraída 
dele. Sabemos que a empatia é algo que o terapeuta oferece e não 
alguma coisa apenas eliciada por um tipo particular de cliente (Tausch 
e outros, 1970; Truax e Carkhuff, 1967). Cogitou-se da formulação 
inversa, ou seja, de que um cliente atraente ou sedutor pudesse ser 
responsável pela exigência de compreensão imposta ao terapeuta. 
Os dados não confirmam esta hipótese. Na verdade, o grau de em
patia numa relação pode ser inferido com bastante precisão sim
plesmente ouvindo-se as respostas do terapeuta, sem qualquer co
nhecimento das declarações do paciente ( Quinn, 19 53). Portanto, 
se· existe um clima empático numa relação, é muito provável que o 
terapeuta seja o responsável. 

Quanto mais experiente o terapeuta, maior a probabilidade 
dele ser empático. Terapeutas experientes oferecem um nível maior 
de empatia a seus clientes do que os menos experientes, quer avaliemos 
esta qualidade através da percepção do cliente, quer através da per
cepção de juízes qualificados (Barrett-Lennard, 1962; Fiedler, 1949, 
1950 (a); Mullen e Abeles, 1972). bvidentemente, os terapeutas 
aprendem, com o passar dos anos, a se tornarem mais próximos do seu 
ideal de terapeuta e a compreenderem com mais sensibilidade. 

A empatia é uma qualidade especial numa relação, e os tera
peutas decididamente oferecem-na mais do que até mesmo amigos so
lícitos. (Van Der Veen, 1970). Este fato é tranquilizador. 

Quanto mais equilibrado internamente seja o terapeuta, maior 
o grau de empatia que ele demonstra. A presença de distúrbios de 
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personalidade no terapeuta é acompanhada de uma menor compreen
são empática; porém, quando ele não apresenta problemas em situa;
ções de relacionamento inter-pessoal e sente-se confiante nelas, apre
senta maior grau desta compreensão (Bergin e Jasper, 1969; Bergin e 
Solomon, 1970). À medida que entrei em contato com este dado 
e refleti a respeito de minha própria experiência no treinamento de 
terapeutas, cheguei à conclusão um tanto incômoda de que quanto 
mais psicologicamente maduro e integrado seja o terapeuta como 
pessoa, mais proveitosa a relação que ele proporciona. Este fato 
coloca uma grande responsabilidade sobre a pessoa do terapeuta. 

Terapeutas experientes freqüentemente estão muito distantes da 
empatia. Apesar do que dissemos sobre terapeutas experientes, eles 
diferem acentuadamente quanto ao grau de empatia que oferecem. 
Raskin (197 4) mostrou que a avaliação feita por terapeutas expe
rientes, de gravações de entrevistas realizadas por seis terapeutas 
também experientes, produziu diferenças significativas, ao nível de 
0,001, entre doze variáveis avaliadas. A empatia contribuiu para 
a amplitude das diferenças observadas. A característica mais mar
cante do terapeuta centrado no cliente foi a empatia. As outras cor
rentes terapêuticas tiveram como característica fundamental suas pro
priedades cognitivas, a diretividade exercida pelo terapeuta, e assim 
por diante. Portanto, embora os terapeutas considerem a atenção 
empática como o elemento mais importante do terapeuta ideal, fre
qüentemente não conseguem atingi-la na prática. E, na verdade, a 
avaliação das gravações das entrevistas feitas por esses seis especia
listas, realizada por oitenta e três outros terapeutas, chegou a um 
resultado surpreendente. Em apenas dois casos o trabalho desen
volvido pelos especialistas correlacionou-se positivamente com a des
crição do terapeuta ideal. Em quatro casos a correlação foi negativa, 
a mais extrema das quais foi de -0,66! Quanto à prática da terapia, 
este é o quadro! · 

Os clientes são melhores juízes do grau de empatia do que os 
terapeutas. Assim sendo, o fato de os terapeutas mostrarem-se tão 
imprecisos na avaliação de seu próprio grau de empatia numa relação 
talvez não seja tão surpreendente. A percepção que o cliente tem 
desta característica apresenta uma grande correspondência com a 
percepção de juízes neutros que ouvem as gravações, mas a concor
dância entre clientes e terapeutas ou juízes e terapeutas é baixa 
(Rogers, Gendlin, Kiesler e Truax, 1967, Capítulos 5 e 8). Para nos 
tornarmos terapeutas mais eficientes, talvez devêssemos pedir a nossos 
clientes que nos digam se os estamos compreendendo bem! 

Brilhantismo e percepção diagnóstica não se relacionam com a 
empatia. É importante saber que o grau de clima~ empátíco criado 
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pelo terapeuta não tem relação com s~u desempenho acadêmic~ ou 
com sua capacidade intelectual (Bergm e Jasper, 1969; Bergm e 
Solomon 1970). Tampouco se relaciona com a precisão da percep
ção que 'tem do indivíduo ou com su,a ~om~etên,ci~ diagnóstica. Na 
verâade a correlação com a competencm d1agnost1ca pode ser ne
gativa (Fiedler, 1953). Este dado é da.maior ~mpop~ncia.~ Se _net;n 
0 brilhantismo acadêmico nem a capaCidade dtagnostlca sao Slgm
ficativas, conclui-se que a empatia pertence a um nível de . dis.:;u~so 
que difere da maior parte do raciocínio clínic~, seja ele ps1c?~og~co 
ou psiquiátrico. Creio que relutamos em acetíar as consequencms 
desse fato. 

Uma postura empática pode ser aprendida com pessoas e;npá
ticas. Talvez a afirmação mais importante seja a de que a capac1~a~e 
de empatia pode ser desenvolvida através de treino. !~rapeutas, pms 
e professores podem ser ajudados a s~ tornarem empatl~~s. A proba
bilidade de ocorrência desta aprendizagem aumenta mtidamente se 
seus professores e supervisores forem pessoas capazes de .compreen
são sensível (Aspy, 1972; Aspy e Roebuck, 1975; Bergm e Solo
mon 1970· Blocksma 1951· Guerney, Andronico e Guerney, 1970). 
É e~trema~ente enc~rajad~r saber que esta característica sutil e 
fluida de importância fundamental na terapia, não é um "dom", 
mas ~ode ser aprendida num ~l~ma emp~ti~.? ~ muito, rapidamente. 
Talvez apenas dois elementos bas1cos da ef!c1encm terapeutica ~ossam 
se beneficiar do treinamento cognitivo e vivencial: a empatia e a 
congruência. 

As conseqüências do clima empático 

Isto quanto aos conhecimentos que se tem obtido sobre a en;
patia. Mas que efeitos uma série de respostas profundamente empa
ticas tem sobre o receptor? Neste aspecto, as provas são esmaga
doras. A empatia está claramente relacionada a resultados positivos. 
De pacientes esquizofrênicos a estudantes em salas de aula comun~, 
de clientes de um centro de aconselhamento a professores em trei
namento, de neuróticos que vivem na Alemanha a ne~ró~icos que 
vivem nos Estados Unidos, os dados são os mesmos e md1cam que 
quanto mais o terapeuta ou professor compreende com sensibilidade, 
tanto mais provável é a ocorrência de aprendizagem e mudanças cons
trutivas (Aspy, 1972, Capítulo 4; Aspy e Roebuck, 1975; Barrett
Lcnnard, 1962; Bergin e J as per, 1969; Bergin e Strupp, 1972; Hal
kides 1958· Kurtz e Grummon, 1972; Mullen e Abeles, 1971; Rogers 
c out'ros, 1967, Capítulos 5 e 9; Tausch, Bastine, Bommert, Minsel e 
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Nickel, 1972; Tausch e outros, 1970; Truax, 1966). Segundo Bergin 
e Strupp (1972), várias pesquisas "demonstraram a existência de 
uma correlação positiva entre a empatia do terapeuta, a auto-explo
ração do paciente e critérios independentes de mudanças ocorridas 
no paciente" (pg. 25). 

Mesmo assim, acredito que a atenção dirigida a estes dados tem 
sido insuficiente. Esta interação empática ilusoriamente simples que 
estamos discutindo tem muitas e profundas conseqüências. Gostaria 
de passar a discuti-las mais detidamente. 

Em primeiro lugar, ela termina· com a alienação. Naquele mo
mento, pelo menos, o receptor se percebe como membro da raça 
humana. Embora possa ocorrer de forma não tão claramente arti
culada, a experiência é vivida mais ou menos da seguinte forma: 
"tenho falado de coisas ocultas, que em parte escondi até de mim 
mesmo, sentimentos estranhos, talvez anormais, sentimentos que 
jamais revelei nitidamente a outra pessoa e nem mesmo a mim. 
Mesmo assim, ele compreendeu, compreendeu-os de maneira ainda 
mais clara do que eu. Se ele sabe do que estou falando, entende o 
que quero dizer, então não sou tão estranho, diferente ou marginal. 
Eu faço sentido para outro ser humano. Portanto, estou em contato 
com os outros, e até mesmo em relação com eles. Não sou mais um 
pária." 

Isto possivelmente explica um dos dados mais fundamentais da 
pesquisa que realizamos sobre psicoterapia de esquizofrênicos. Veri
ficamos que a redução mais acentuada da patologia esquizofrênica, 
medida pelo MMPI, ocorreu naqueles pacientes que receberam de 
seus terapeutas um alto grau de empatia precisa, determinado por 
juh:es imparciais (Rogers e outros, 1967, pg. 85). Este dado vem 
sugerir que a compreensão empática pelo outro pode ser o fator 
mais poderoso na retirada do esquizofrênico de sua alienação e em 
seu ingresso no mundo das relações humanas. Jung disse que o es
quizofrênico deixa· de ser esquizofrênico quando encontra alguém 
por quem se sente compreendido. Nossa pesquisa veio provar empi
ricamente esta afirmação. 

Outras pesquisas, realizadas tanto com esquizofrênicos como 
com clientes de serviços de aconselhamento, mostram que um baixo 
grau de empatia relaciona-se com uma leve piora no ajustamento ou 
na patologia. Também neste caso os dados fazem sentido. É como se 
o indivíduo concluísse: "se ninguém me entende, se ninguém pode 
captar o que significam estas experiências, então realmente estou 
mal - mais doente do que pensava." Um dos pacientes de Laing 
afirma isto vividamente ao descrever seus contatos anteriores com 
psiquiatras: 
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··f: uma sensação tão horrível perceber que o médico não é capaz 
de ver a gente como a gente é, que ele não consegue compre~n~er 
0 que a gente sente e que ele vai em frente apen~s-~~m _suas propnas 

1déias! Eu começava a sentir-me como se fosse mvisivel ou como se 
talvez não estivesse presente" (Laing, 1965, pg. 166). 

Outro significado que a compreensão empática pode ter para o 
receptor é o de que algy_@ __ Q.Y.ftlm:iza, está atento para a pessoa q~e 
ele é e a aceita. Poderia parecer que mudamos d~ ~ssunto; que na_o 
estamos mais tratando da empatia. Não é isso. E Impossivel sentn 
adequadamente o mundo perceptual de outra pessoa sem que valo
rizemos esta pessoa e seu mundo - sem que, de algum modo, ~os 
interessemos por ela. Assim, a mensagem que chega ao receptor e a 
seguinte: "Esta outra pessoa confia em ~im, acredita que valho a 
pena. Talvez eu seja digno de ~lguma cmsa. T.alv~z eu pudesse me 
valorizar. Talvez eu pudesse me mteressar por m1m. 

Um exemplo eloqüente deste ponto nos é dado por um jovem 
que recebeu muita compreensão empática e que se encontra atual
mente nos últimos estágios da terapia: 

Cliente: "Eu poderia até mesmo pensar nis&o como uma possi
bilidade de cuidar de mim com mais carinho. 

Mesmo assim, como eu poderia ser terno, preocupar-se comi!Jo_, 
se somos ambos uma coisa só? Mas eu consigo sent~r esta possibi
lidade claramente. . . Sabe, é como cuidar de uma ~nança .. A gente 
quer fazer de um jeito e faz de outro . . . Eu consigo aceitar est~s 
objetivos em se tratando d~ out:a pessoa. : . mas ?nunca os veJO 
para ... mim, que eu podena faze-lo por mim, sabe.. . . 

Será possível que eu possa realmente .querer. cmda-r de .mi~ e 
fazer disso um objetivo importante de mmha VIda? Isto Sigm_flca 
que eu teria que co?siderar o ~mndo ~odo como se eu fosse P?ssmdor 
do bem mais preciOso e mms deseJado, que es~e ~u estana entre 
este mim precioso que desejo cui~ar e ? _mundo n~.teiro. . . ~ quase 
como se eu me amasse - sabe, e esqmsito, mas e verdade. 

Terapeuta: "Parece uma idéia tão estranha para vo~ê. Significa
ria: 'eu enfrentaria o mundo como se uma parte de mmh~ respon
sabilidade fundamental fosse cuidar deste indivíduo precwso que 
sou eu a quem amo.' " 

Cliente: "De quem gosto - de quem me sinto tão próximo. 
Puxa! Aí está outra coisa estranha.'' 

Terapeuta: "Parece fantástico.'' 
Cliente: "É. De algum modo, tem muito a ver comigo. A idéia 

de mim mesmo me amando e cuidando de mim ... '' (Seus olhos 
ficam marejados) ".b uma idéia muito agradável - muito agradável." 
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Creio que foi a compreensão sen , I d 
nesta passagem bem como em t SIVe .o terapeuta - presente 

I. ' ou ras antenores q .. 
este c tente vivenciar uma grande est" , - ue permttiu a 
mesmo. Ima e ate mesmo amor por si 

Outro impacto causado pela co - , . 
sua característica não avaliati A mpree~sao s~nsiVel decorre de 
consiste em aceitar e não julg:;· I t e~pres~ao mais alta de empatia 
perceber com precisão o mundo si~tee. verdade porque é impossível 
temos uma opinião avaliativa form d nor e outr.a pessoa quando 
duvide desta afirmação escolh ~ a, a seu respeito. Caso o leitor 
discorde radicalmente e' ue e~ ~u~em. 9~e con~eça e de quem 
errado ou enganado Agor~ t~ t f fPllliao, esteja absolutamente 
e sentimentos dess~ pesso~ d~ eu:rmu ar ?s po_ntos de, vista, crenças 
que ela própria concorde que se tr:t~~:e~~:a~ sel!s~vel e precisa 
sua posição. Minha previsão é de , es~nçao correta de 
dez vezes, pois a maneira com 9u.e voce falhara em nove entre 
tamina sua descrição deles. o voce Julga seus pontos de vista con-

Conseqüentemente, a verdadeira e . . . . 
quer característica avaliativa ou dia nó ~patia Jamais abrange qual
certa surpresa no receptor "S - g s Ica. Es!e fato causa uma 
seja tão mau ou anormal q. uan~onao es~ouTselndo Julgado, talvez não 

pensei. a vez eu não d · 1 me com tanta severidade." Assim n • • • eva JU gar-
aumenta gradativamente. , a po~sibihdade de autoaceitação 

Lembro-me de um psicólogo cu. . . 
início com uma pesquisa que real· JO mtberesse pela psicoterapia teve 

. Izou so re percepção . I N. 
pe~qmsa, numerosos estudantes foram e . vtsua . esta 
dos a relatar sua história visu ntrev~stado~, sendo solicita
culdade de visão de aud· - a! e perce~tual, mclusive qualquer difi-
psicólogo limitou~se a ou~i~o~;~a i~e:çao ao. uso de. ?c~! os, etc. Ó 
a respeito do que ouvia e t . t resse, sem emiti:r Julgamentos 
surpresa, alguns destes ~stud:~~;o~ol~a coleta de dados. Para sua 
agradecer por toda a ajuda q h . ram e~pontaneamente para 
não havia dado qualquer ajuda ue aviamf recebido .. Ele achava que 
que ouvir de maneira interes~a::s est~ ato o. o~ngou a reconhecer 
força terapêutica poderosa ~esmo e nao ava~I~ti.va constituía uma 
restrito da vida e quando ~ão h, q~ando. dmgr_?a a um aspecto 

a qua quer mtençao de ajudar 
Uma outra maneira de colocar u . d . 

dizer talvez seja a seguinte· a com ma ?ar~e o que estou tentando 
nia por parte de outra pes.soa co rreensao aseada numa alta sinto
pessoa, sua identidade La'I.ng ( ln96er5e) aof.receptor sua qualidade de 
·d · · . a Irmou qu " ·d 
1 entidade requer a existência d e o senti o de 
( pag. 139). Buber também referi~-s~u~r~e~ess?da dqude nos conheça" 

essi a e e termos nossa 
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existência confirmada por outra pessoa. A empatia proporciona esta 
confirmação necessária de que existimos como pessoa individual, 
valorizada e possuidora de uma identidade. 

Vamos examinar um resultado mais específico de uma interação 
na qual a pessoa se sente compreendida. Ela se percebe comunicando 
fatos que jamais comunicou, e neste processo descobre um aspecto 
até então desconhecido de si mesma. Este aspecto pode ser "eu 
nunca soube que tinha raiva de meu pai" ou "eu nunca percebi que 
tenho medo do sucesso". Tais descobertas são inquietantes, mas es
timulantes.· Perceber um novo aspecto de si mesmo é o primeiro 
passo para a mudança do auto-conceito. Numa atmosfera compreen
siva, o aspecto recém-descoberto é aceito e assimilado a um novo 
autoconceito. Em minha opinião, este é o alicerce das mudanças 
de comportamento que podem resultar da psicoterapia. Uma vez mo
dificado o conceito de si mesmo, o comportamento modifica-se no 
sentido de corresponder ao self que acaba de ser percebido. 

Contudo, se acreditarmos que a empatia é eficiente somente na 
relação entre duas pessoas que denominamos psicoterapia, estaremos 
redondamente enganados. Até mesmo em sala de aula ela faz uma 
diferença fundamental. Quando o(a) professor(a) demonstra que 
compreende o significado, para o aluno, das experiências em sala 
de aula, a aprendizagem melhora. Em estudos realizados por Aspy 
e colaboradores, verificou-se que o desempenho de crianças em lei
tura melhorava significativamente quando as professoras demonstra
vam um alto grau de compreensão, mais do que quando esta com
preensão não estava presente. Este resultado foi replicado em muitas 
salas de aula (Aspy, 1972, Cap. 4; Aspy e Roebuck, 1975). Assim 
como na psicoterapia o cliente descobre que a empatia provê um 
clima para · a aprendizagem a respeito de si mesmo, o estudante 
também percebe em sala de aula que se encontra num clima propício 
à aprendizagem das matérias escolares quando diante de um pro
fessor que o compreende. 

Até aqui, referi-me às mudanças mais óbvias produzidas pela 
empatia. Gostaria de passar para um aspecto referente à dinâm\ca 
da personalidade. Farei várias afirmações sucintas para então tentar 
explicar seu significado e importância. 

Quando uma pessoa é compreendida de maneira perceptiva, ela 
entra em contato mais próximo com uma variedade maior de suas 
vivências. Este fato lhe propicia um referencial mais amplo ao qual 
recorrer para compreender a si mesma e nortear seu comportamento. 
Quando a empatia é adequada e profunda também pode desbloquear 
um fluxo de vivências e permitir que ele siga seu curso natural. 
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O que significam estas afirmações? Creio que se tornarão mais 
claras diante de um trecho da gravação de uma entrevista realizada 
com uma cliente nos últimos estágios da terapia. Trata-se de uma 
passagem que já usei em outras oportunidades, mas que se mostra 
particularmente adequada no presente contexto. 

A Sra. Oak, uma mulher de meiá idade, está explorando alguns 
dos sentimentos complexos que a têm perturbado: 

Cliente: "Sinto que não é culpa ... " (Pausa. Chora). ".f: claro, 
quero dizer, que não posso verbalizar ainda." (A seguir, com uma 
torrente de emoção) : ".f: como estar imensamente magoada!" 

Terapeuta: "Mm-hmm. Não é culpa, exceto no sentido de você, 
de algum modo, estar muito magoada." 

Cliente: (Chorando) ":b. Sabe, muitas vezes tenho me sentido 
culpada disto, mas nos últimos anos, quando ouço os pais dizerem 
aos filhos 'pare de chorar', eu sinto uma mágoa como se. . . bem, 
por que eles dizem aos filhos para parar de chorar? Eles têm pena 
de si mesmos, mas quem melhor para ter pena de si mesmo do que 
uma criança? Bem, isso é mais ou menos o que quero dizer, como 
eu penso, acho que deviam deixá-la chorar. E. . . talvez ter pena 
dela também. De uma forma mais objetiva. Bem, é. . . é mais ou 
menos este tipo de coisa que tenho vivido. Quero dizer . . . agora, 
exatamente neste momento. E, em. . . em ... " 

Terapeuta: "Isto traduz um pouco mais do que você sente, é 
quase como se estivesse realmente chorando por você mesma." 

Cliente: "E. E outra vez, o senhor percebe, existe conflito. Nossa 
cultura é de tal natureza que ... o que quero dizer é que não cos
tumamos nos entregar à autopiedade. Mas isto não é - ou melhor, 
eu SINTO que não tem esta conotação. Pode ter." 

Terapeuta: "Você acha que existe um obstáculo social à auto
piedade. E você acha que o que sente também não corresponde 
totalmente ao que a sociedade desaprova." 

Cliente: "E então está claro que eu cheguei a ver e sentir aquilo 
em vez disso ... olha, eu escondi isto." (Chora). "Mas eu escondi 
com tanta amargura, que também tive que esconder isto." (Choran
do) : "E disto que eu quero me livrar! Quase não me importa se 
doer." 

Terapeuta: (Suavemente e com uma ternura empática em relação 
à mágoa que ela está sentindo). "Você sente que no fundo de tudo 
isto que você está vivenciando encontra-se um sentimento de ver
dadeiro pesar·por você mesma. Mas que você não pode demonstrar, 
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não deve demonstrar; e, então, cobre o que sente com uma amargura 
que lhe desagrada, da qual você gostaria de se livrar. É quase como 
se você sentisse que preferiria absorver a mágoa - do que sentir a 
amargura." (Pausa.) "E o que você parece estar dizendo com toda 
força é: eu estou muito magoada, e tentei esconder isto." 

Cliente: "Eu não sabia." 
Terapeuta: "Mm-hmmm. É uma nova descoberta, realmente." 
Cliente: (Falando ao mesmo tempo) "Eu realmente nunca sou-

be. Mas é. . . sabe, é quase uma coisa física. É. . . como se eu es
tivesse olhando para dentro de mim mesma para· toda espécie de -
terminações nervosas e de pedacinhos de coisas que foram meio tri
turadas." (Chora.) 

Terapeuta: "Como se alguns dos aspectos mais delicados de 
você, aspectos quase físicos, tivessem sido esmagados ou feridos." 

Cliente: "Sim. E, sabe, fico com a sensação de 'coitadinha de 
você' ". 

Nesta passagem, fica patente que as respostas empáticas do te
rapeuta encorajam-na a empreender uma exploração mais ampla da 
vivência víscera! que está se processando em seu interior, bem como 
a uma maior familiaridade em relação a ela. Ela está aprendendo a 
ouvir o que chamaríamos de suas "tripas", usando um termo pouco 
elegante. O conhecimento que esta cliente tem do fluxo de suas vi
vências aumentou. 

Nesta passagem, percebemos também como este fluxo visceral 
não verbalizado é usado como referencial. Como é que ela sabe que 
"culpa" não é o termo adequado para descrever seu sentimento? Vol
tando-se para dentro, examinando novamente esta realidade, este 
processo palpável que está ocorrendo, esta vivência. E assim pode 
testar o termo "mágoa" em relação a este referencial, e considerá-lo 
mais próximo ao que sente. Somente a frase "coitadinha de você" é 
que realmente corresponde ao significado interno de auto-compaixão 
e auto-piedade que está vivenciando. Creio que ela não só usou este 
aspecto de sua vivência como referencial, como também aprendeu 
algo sobre este processo, que consiste em conferir o que é dito com 
seu ser fisiológico total - um aprendizado que poderá pôr em prá
tica em várias ocasiões. E a empatia contribuiu para tornar isto 
possível. 

Neste pedaço de terapia, também podemos analisar o que signi
fica deixar uma vivência seguir o seu curso. Evidentemente, não se 
trata de um sentimento novo para a cliente. Ela o experimentou 
muitas vezes anteriormente, embora jamais o tenha vivido totalmente. 
De alguma forma, ele foi bloqueado. Não tenho dúvidas quanto à 

85 



realidade e à vividez do desbloqueio que vem a seguir, pois muit;1s 
vezes participei de sua ocorrência, embora não saiba qual seria ;1 
melhor maneira de descrevê-lo. 

Parece-me que este. desbloqueio só se completa quando um nível 
visceral de experiência é totalmente aceito e nomeado corretamente 
ao nível da consciência. Então, a pessoa pode ir além dele. Nova
mente é um clima empático que ajuda a cliente a levar a vivência 
até suas últimas conseqüências que, neste caso, correspondem à vi
vência desinibida da autopiedade que sente. 

Conclusões 

Gostaria, neste momento, de fazer um desvio e oferecer uma 
perspectiva um pouco diferente do significado da empatia. Podemos 
afirmar que quando uma pessoa se sente compreendida de maneira 
sensível e correta, ela desenvolve um conjunto de atitudes promoto
ras-de-crescimento ou terapêuticas em relação a si mesma. Explico. 
1 ) A característica não avaliativa e aceitadora do clima empático 
capacita a cliente, como vimos, a assumir uma atitude de estima e 
interesse por si mesma. 2) Ser ouvida por uma pessoa compreensiva 
possibilita-lhe ouvir a si mesma de modo mais correto, com maior 
empatia em relação às suas vivências viscerais, aos seus significados 
que percebe apenas vagamente. Mas, 3) a maior autocompreensão 
e auto-estima.· mostram-lhe novos aspectos da experiência, que se 
tornam parte de um self com bases mais precisas. Existe agora uma 
maior congruência entre o seu self e as suas vivências. Assim torna
se mais interessada e aceitadora, mais empática e compreensi~a, mais 
real c congruente em suas atitudes em relação a si mesma. Estes três 
elementos, porém, são exatamente aqueles que tanto a experiência 
quanto a pesquisa apontam como as atitudes de um terapeuta efi
cient~. Assim, talvez não estejamos exagerando o quadro geral quan
do dizemos que o fato de ser empaticamente compreendido por outra 
pessoa capacita o indivíduo a se tornar um facilitador mais eficiente 
de seu crescimento, um terapeuta mais eficiente de si mesmo. 

Con~_~qüentemente, quer estejamos atuando como terapeutas, 
como fact!Itadores em grupos de encontro, como pais ou como pro
fessores, temos em mãos, se estivermos capacitados a assumir uma 
postura empática, uma força poderosa na promoção de crescimento 
e de mudança. Ê preciso levar esta força em consideração. 

Finalmente, quero colocar tudo o que disse num contexto mais 
amplo. Como me referi apenas ao processo empático, pode parecer 
que o consid~ro como o único fator importante nas relações que pro
movem crescimento. Não quero dar esta impressão. Gostaria de colo-
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car resumidamente meus pontos de vista quanto à relevância daquilo 
que considero como os três elementos de atitude que, em sua inter
relação, promovem o crescimento. 

Nas interações cotidianas que ocorrem na vida - entre parceiros 
conjugais e sexuais, entre professor e aluno, entre empregador e em
pregado ou entre colegas, é provável ·que a congruência seja o fator 
mai<> importante. Ser genuíno significa revelar à outra pessoa "onde 
estamos" emocionalmente. Pode abranger o confronto e a expressão 
pessoal e franca de sentimentos negativos e positivos. Portanto, a 
congruênCia é um aspecto fundamental da vida em comum num clima 
de autenticidade. 

Mas em outras situações especiais, o interesse ou a estima 
podem tomar-se o fator mais significativo. Entre elas, estão as relações 
não verbais - entre pai/mãe e bebê, terapeuta e psicótico que não 
fala, médico e paciente em estado grave. Sabe-se que o interesse 
solidário é uma atitude que promove a criatividade - um clima 
incentivador no qual podem surgir idéias novas, sutis e exploratórias 
e processos produtivos. 

Além disso, de acordo com minha experiência, há outras si· 
tuações em que a maneira empática de ser tem prioridade. A com
preensão faz-se necessária quando a outra pessoa encontra-se ma
goada, confusa, perturbada, ansiosa, alienada, aterrorizada; ou quan
dfo ele ou ela tem dúvidas quanto ao seu próprio valor, incerteza 
quanto à sua identidade. A solidariedade suave e sensível decorrente 
de uma postura empática - desde que acompanhada pelas duas outras 
atitudes - proporciona esclarecimento e cura. Nestas situações, creio 
que a compreensão profunda é a dádiva mais preciosa que podemos 
oferecer ao outro. 
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Capítulo IV 

Ellen West- e solidão1 

Carl R. Rogers 

Desejo expor, de início, o meu ponto de vista a respeito do 
isolamento fundamental sentido pelo homem moderno. Indicarei, em 
seguida, como vejo em Ellen West um exemplo do desenvolvimento 
dessa solidão a um ponto de tragédia. 

Há muitas maneiras de se considerar a solidão, mas desejo cen
trar-me em dois elementos que se inserem no sentir-se solitário, e 
que freqüentemente percebemos em nossos clientes e em outros. O 
primeiro é o distanciamento do homem em relação a si mesmo, a 
seu organismo em vivência. Nesta brecha fundamental, o organismo 
que vivencia capta um certo significado· na experiência, porém o selj 
consciente agarra-se rigidamente a outro, já que este representa o 
caminho através do qual ohteve amor anteriormente. Temos, assim, 
uma divisão potencialmente fatal, em que a maior parte do compor
tamento é regulada em termos de significados percebidos na consciên
cia, enquanto outros significados captados pelo organismo fisiológico 
são negados e descartados por causa de uma incapacidade do indivíduo 
de se comunicar livremente consigo mesmo. 

Tradução de Rachei Rosenberg. 
1 O presente artigo é uma vasta revisão e uma expansão de minha intervenção 
num simpósio sobre "A solidão do homem contemporâneo vista no caso de 
Ellen West". No simpósio, Ellen West (Binswanger 1944-5, 1958) foi usada 
como base para a discussão, realizada sob o .patrocínio da American Academy 
of Psychoterapists, em 1958. Três psiquiatras, dois psicólogos, um antropólogo 
c um historiador social participaram da sessão, que durou todo o dia. O 
simpósio nunca foi totalmente relatado. O artigo do qual este é uma expansão 
.: de Rogers ( 1961). · · 
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Outro elemento de nossa solidão é a ausência de algum relacio
namento em que comuniquemos a nossa experiência real - e por
tanto o nosso eu real - a outra pessoa. Quando não existe um 
relacionamento em que possamos comunicar ambos os aspectos de 
nosso eu dividido - nossa fachada consciente e nosso nível mais 
profundo de experiência - sentimos a solidão de não estarmos· em 
contato real com qualquer outro ser humano. 

-Será esta solidão apenas- característica da época? Talvez. Em 
épocas anteriores, o indivíduo também desconfiava de suas vivências 
ou as ignorava, a fim de manter a estima que outras pessoas signifi- -
cantes lhe dedicavam. Mas a máscara que ele adotava e, ainda, o 
significado que ele encontrava em suas experiências constituíam ~m 
conjunto unificado e altamente suportivo de crenças e significados. 
Todo o seu grupo- social tendia a perceber a vida e a experiência de 
maneira semelhante e, apesar de ter abdicado de seu eu mais profun
do sem o perceber, pelo menos ele podia se revestir de um eu consis
tente, respeitado e aprovado, que fundamentava sua vida. Um antigo 
puritano, por exemplo, deve ter ressentido considerável esforço íntimo 
à medida que negava extensas áreas de sua experiência organísmica. 
É de se duvidar, no entanto, que ele enfrentasse tanto isolamento e 
solitude como os nossos Clientes de hoje. 

O homem moderno, tal como os membros de grupos mais anti
gos e homogêneos, abandona a sua própria experiência para assumir 
um modo de ser que lhe trará amor. Mas a fachada que adota é pro
veni_ente apenas de seus pais ou de algumas outras pessoas, e· ele está 
continuamente exposto ao reconhecimento de que, embora esta fa
chada sej<!- aprovada por alguns, há outros que enxergam a vida de 
forma muito diferente. Não existe qualquer fachada que proporcione 
segurança. Portanto, o homem moderno vivenda, a um grau prova
velmente antes desconhecido, sua solidão, seu estar-excluído, seu 
isolamento, tanto no que se refere a seu ser mais profundo como em 
relação aos outros. 

Ao longo deste artigo, quero mostrar como vejo este tipo fun
damental de isolamento hodierno ocorrendo na história extremamente 
informativa de uma jovem mulher conhecida como Ellen West. 

A~rad~-~e que e~te ~aso tenha sido escolhido como base para 
nosso simposio. Em pnmeuo lugar, os diários é cartas de Ellen West 
acrescentam muita riqueza pessoal ao relato. Além deles, existem re
latórios e obse~vações de médicos terapeutas e diagnosticistas, que 
reforçam o carater de totalidade. Em segundo lugar, o relato com
pleto do caso está disponível tanto em alemão (1944/5) como em 
inglês (1958). Por fim, o caso ilustra a maneira pela qual alguns dos 
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homens mais conhecidos no campo da psiquiatria e da psicoterapia 
raciocinavam e trabalhavam há, pelo menos, uma geração. 

Não me é possível repetir aqui toda a trágica história de Ellen 
West - que em sua forma publicada abrange mais de trinta páginas 
cerradas -, mas escolherei alguns dos eventos cruciais de sua vida 
para comentário. 

Primeiro, sua juventude Até os vinte anos, vejo-a tão sadia e 
integrada como a pessoa mediana. Clínicos têm propensão a desco
brir patologia num histórico, especialmente com as vantagens dl 
retrospecção, mas aqui não a encontro. Ellen é uma moça jovial, 
obstinada, sensível, desafiante, indagatória, competidora, emotiva, 
expressiva, variável - em suma, uma pessoa viva. :e dedicada a seu 
pai. Quer muito ser rapaz - até conhecer um que lhe agrada. Per
gunta-se para qúe serve a vida. Tem sonhos idealistas de chegar a 
grandes realizações. Nenhuma destas características prediz necessaria
mente um futuro negro. Pelo contrário, parece tratar-se de uma 
adolescente extremamente variável, sensível e muito promissora. 

"Seu vigésimo aniversário é repleto de felicidade, anseios e es
peranças."2 Tem ânsia de encontrar um homem cheio de vida; sério 
e amoroso. Agrada-lhe comer e beber. Contudo, no decorrer deste 
ano, surge um distanciamento significativo de si mesma. "Torná-se 
noiva de um estrangeiro romântico, mas por desejo de seu pai rompe 
o compromisso." Nossos fatos são parcos, mas acredito, pela falta 
de qualquer protesto de sua parte, que ela adote os sentimentos de 
seu pai, com se fossem os seus próprios. De forma esquematizada, 
este episódio seria algo como se segue em sua percepção: "Pensei 
que meus sentimentos significavam que eu estava apaixonada. Senti 
estar fazendo a coisa positiva e significante ao tornar-.me noiva. Mas 
minha vivência não merece confiança. Eu não estava apaixonada. 
Meu noivado não foi um compromisso significante. Não posso me 
orientar pelo que vivencio. Fazê-lo seria agir errado e perder o amor 
de meu pai." 

Poucas semanas depois, ela está comendo demais e engordando, 
primeira manifestação do que se tornaria o seu principal sintoma. 
Talvez seja um indício da sua incipiente falta de auto-confiança o 
fato de que só começou a seguir uma dieta quando arreliada por suas · 
colegas. Sente uma crescente necessidade de viver a sua vida em 
termos das expectativas de outros, já que seus próprios impulsos· não 
merecem crédito. Não é difícil ver porque ela começa a se menos
prezar pouco depois deste período, e mesmo a perceber a morte 

2 As citações são extraídas do capítulo em May (1958). 
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como "uma mulher gloriosa". Afinal, ela não passa de u~ Aor~anismo 
indigno de confiança, um aglo?Jera~? ilusivo de ~xpenenctas q~,e 
merece desprezo. Seu diário regtstra sombras de duvtda~ e pavor , 
que logo se traduzem em p~v?r à obes~,dade. !ampo~co e surpree~
dente que ela tema "os espmtos maus em st propna - os senti
mentos não aceitos e negados que a assombram. 

Certamente não foi este o primeiro afastamento real entre o seu 
self e seus sentimentos subjacentes, mas parece haver pouca dúvida 
de que foi profundamente significante. Teve longo alcance na des
truição de sua confiança em si mesma como um ser ca~az de. a~to
nomia. Embora ela recupere sua vivacidade e conheça penod~s f~hzes, 
abdicou de uma parte de seu self e introjetou como seus propnos os 
sentimentos do pai. 

Durante esta fase, ela apresenta constantes flutuações. Quer 
fazer algo grandioso. Deseja uma revolução so:ial. Trabalha _ardua
mente como estudante. Estabelece salas de letturas para cnanças. 
Mas em certos momentos, é "um verme tímido, terreno". Anseia pela 
morte, e pede a seu tutor que _lhe repita a sente~ça "os ?ons m~,r~em 
jovens". Por vezes, "a vida tnunfou ~ova:n~nte . Mantem u;? ca~o 
desagradável com um professor de eqmtaçao . Passa por um colapso 
nervoso". Preocupa-se exageradamente com seu peso. 

Aos vinte e quatro anos, surge outro ponto em que per~e ain~a 
mais completamente a confiança em si mesma. Embora contmue tao 
pouco segura que precise da presença de sua ve~ha gov~rnanta, sente
se feliz em seus estudos. "O diário exala alegna de vtver e sensua
lidade". Enamora-se de um estudante. Evidentemente, este foi um 
envolvimento profundo, a julgar por suas qualidade~ d~r~douras e 
penetrantes. Ficam noivos. Mas novamente seus pms tn~tstem em 
mostrar que sua vivência é errônea. Exigem ~ma separaç~o t~mpo
rária. Assim, deve parecer-lhe que este relaciOnamento nao e real, 
não é sábio e será melhor desistir dele. Mais uma vez, recusa dar 
confiança e consideração à sua própria experiência ~ introjeta os 
sentimentos dos pais. Renuncia ao relacionamento. Destste. tot~lme~
te de acreditar em si mesma como capaz de uma auto-dtreçao cn
teriosa. Somente a experiência de outras pessoas merece confiança. 

Se ela tivesse se rebelado neste momento, se possuísse força para 
lutar por sua própria vivência de seu próprio mundo, teri_a mostrado 
lealdade para com seus sentimentos mais profundo_s e; ltteralme?_te, 
teria salvo o seu self potencialmente autônomo. Ao mves de rebehao, 
porém, há apenas uma terrível depressão e o ódio p.or seu corpo,. tão 
obviamente um organismo de todo indigno de conftança para cmdar 
da vida. Até que ponto seu self capitulou está bem indicado p~r suas 
terríveis dietas. Como ela própria diz mais tarde, "alguma co1sa em 
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mim revolta-se contra ser gorda, revolta-se contra ser saudável, ter 
bochechas rosadas, tornar-me uma mulher simples e robusta, como 
convém à minha verdadeira natureza". 

Em outras palavras, se confiasse em seus próprios sentimentos, 
desejos e experiências, ela se converteria numa mulher robusta e roliça, 
e desposaria o estudante que ama. Mas provou-se que seus sentimen
tos são absolutamente falíveis, seus desejos e experiências um guia 
totalmente desacreditado. Portanto, ela não apenas precisa negar o 
que sente por seu amado, mas tarnbém deve se esfomear e coagir seu 
corpo a um formato que seja aprovado por outros, mesmo que in
teiramente contrário a suas verdadeiras tendências. Perdeu toda a 
confiança em sua própria vivência como fundamento para a vida. 

Há outro episódio que desejo comentar rapidamente. Ela des
cobre em seu primo um possível companheiro, e tal escolha é san
cionada pela família. Pretendem casar-se. Mas, por mais de dois anos, 
quando está então com vinte e oito anos, ela vacila entre seu primo 
e o estudante que amou. Procura o estudante e, neste encontro, rom
pe a relação com ele, deixando o que descreve como "uma ferida· 
aberta." Nada sabemos do conteúdo desta interação tão crucial, mas 
suponho que, neste momento, sua vida psicológica encontrava-se na 
balança. Deveria ela confiar em sua própria vivência e optar pela 
pessoa amada, ou deveria escolher seu primo? Seus próprios senti
mentos são mais frios em relação ao prim9-, mas deveria nutrir por 
ele todos os sentimentos aprovados que déla se esperavam. Suspeito 
que ela reconhecia vagamente que, ao escolher o estudante, estaria 
optando por uma vereda sem mapa em direção ao eu autônomo. Se 
escolhesse seu primo, levaria a vida que outros esperavam dela:, mas 
este seria um fingimento seguro e aprovado. Decidiu-se pelo primo 
e desposou-o, assim sacrificando ainda mais qualquer confiança em 
seu próprio eu.3 

Aos trinta e dois anos, ela está inteiramente obcecada pela idéia 
de que deve"chegar a ser magra. A fim de alcançar seu objetivo, vive 
esfaimada e toma sessenta pílulas laxativas por dia! Tem pouca ener
gia, o que não surpreende. Busca a psicanálise, mas não se sente 
ajudada. Comenta: "Analisei com a mente, mas tudo permaneceu 

" Para mostrar quão diversamente o mesmo episódio pode ser . considerado, 
eis aqui o comentário do Dr. Binswanger, quando ele contrasta a luta que ela 
sente existir entre as partes "ideais" e "reais" de si mesma. Ela compara o 
"amado louro que é parte do mundo etéreo" (ideal) ao outro (o primo), que 
mantém os dois pés firmemente no chão ... A vida na terra vence novamente." 
·remo que isto indique - tanto para o Dr. Binswanger como para mim -
que os nossos valores se revelam mesmo quando tentamos fazer observações 
"objetivas"! 
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teórico." E também: "O analista pode me dar discernimento, mas não 
a cura." No entanto, quando a análise é interrompida por determinadas 
circunstâncias, seu estado piora. 

No decorrer deste período, fala de seu amor ideal, o estudante, 
e escreve, numa carta a seu marido: "Naquela época, você era a 
vida que eu estava pronta a aceitar e pela qual abandonaria meu 
ideal. Mas foi ... uma resolução forçada." Ela parece buscar deses
peradamente ter os sentimentos que outras pessoas desejam que tenha, 
mas para isso precisa se forçar. 

Daqui por diante, o seu distanciamento interno conduz a um 
maior afastamento e a cada vez maior sensação de isolamento. Não
é surpreendente que sua primeira tentativa de suicídio tenha ocorrido · 
no momento em que o seu segundo analista repete o padrão agora 
familiar. Seu marido quer permanecer junto a ela. Ela deseja tê-lo a 
seu lado. Mas a figura paterna do analista é quem sabe mais que eles, 
e afasta o marido. Assim, o analista destrói qualquer possível confian
ça remanescente que Ellen tenha em si mesma como pessoa auto-direti
va, quando então tenta destroçar esta concha inútil que é ela mesma. 

Deste ponto em diante, o isolamento faz-se maior e a tragédia 
se aproxima. Ela procurou novos médicos, novos psiquiatras, cada 
vez mais um objeto aos olhos dos que a tratam. Por fim, é colocada 
no sanatório do Dr. Binswanger, onde permanece vários meses. 

Divçrgências continuadas sobre o seu diagnóstico ocorrem neste 
período. Kraepelin, o renomado psiquiatra, a pronuncia vítima de 
melancolia, durante uma de suas fases de depressão. Seu segundo 
analista a diagnostica como "neurose obsessiva grave, combinada 
com oscilações maníaco-depressivas." Um psiquiatra consultor diz que 
seu problema é "uma constituição psicopática em desenvolvimento 
progressivo". Argumenta-se que ela não é esquizofrênica, visto não 
haver deficiência intelectual. Mas os doutores Bleuler e Binswanger 
concordam em sua opinião de que se trata de "psicose esquizofrênica 
progressiva (schizofrenia simplex) ". Encontram pouca esperança para 
seu caso, e dizem: "Estava claro que ela deixar a instituição signifi
cava suicídio certo". 

Estando a par de muitas dessas discussões, Ellen deve ter dei
xado de se considerar como uma pessoa para ver,..se como um meca
nismo estranho e anormal, completamente alheio a seu controle, 
seguindo seu caminho próprio no sentido da destruição. Em vão 
procura-se, através de todos esses "diagnósticos", um único sinal de 
que os doutores estavam lidando com uma pessoa! 

Não é difícil compreender as palavras de Ellen: "Confronto-me 
como a uma pessoa estranha, tendo medo de mim mesma". Ou, em 
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outra ocasmo: "Neste ponto estou louca - pereço na batalha contra 
minha natureza. O destino queria~me gorda e forte, mas eu me quero 
esbelta e delicada". Ellen, de fato, está definhando na luta contra· 
sua natureza. Seu organismo pretende ser sadio e forte mas o "eu" 
introjetado - o falso eu, revestido para agradar os outros - quer 
ser como ela diz certa vez, esbelto e "intelectual". 

' Os sábios doutores, apesar do risco de suicídio, chegam à se
guinte conclusão: "Nenhuma terapia em que se possa realmente con
fiar é possível. Portanto, resolvemos conceder a alta pedida pela 
paciente". Ela deixou o hospital. Três dias depois, parecia estar bem 
e feliz, comeu bem pela primeira vez em muitos anos e, depois, tom:m 
uma dose letal de veneno. Tinha trinta e três anos. Suas própnas 
palavras bem se prestariam a um epitáfio: "Sinto-me, passivamente, 
o palco onde duas potências se dilaceram mutuamente." 

O que houve de tão fatalmente errado na vida de Ellen West? 
Espero ter transmitido minha convicção de que o ocorrido com ela 
foi algo que acontece, até certo ponto, na vida de cada um de nós, 
mas que, no seu caso, foi agravado. ·Como bebês, vivemos a nossa 
experiência e confiamos nela. Quando o bebê sente fome, não duvida 
de sua fome nem se indaga se deve dispensar todo o esforço possível 
para conseguir o alimento. É um organismo auto-confiante, sem de 
modo algum estar consciente do fato. Mas, num dado momento, os 
pais ou outras pessoas lhe comunicam: "Se você sente assim, eu não 
amarei você". Ele passa então a sentir o que deveria sentir, não 
aquilo- que realmente sente. Nesta n;edida, constrói um ,self que se1_1te 
o que deveria sentir, e apenas ocasiOnalmente tem temiVers lampeJOS 
daquilo que seu organismo, do qual o self é uma parte, está efetiva
mente vivenciando. No caso de Ellen, este processo assumiu uma 
forma extrema. Em alguns dos momentos mais significativos de sua 
vida, fizeram-na crer que sua própria vivência era sem valor, falsa, 
errada e insensata, bem diferente do que ela deveria estar sentindo. 
Infelizmente para ela, seu amor pelos pais, sobretudo por seu pai, 
era tão intenso, que ela subjugou sua própria capacidade de avaliar 
sua experiência pessoal, substituindo-a pela deles. Desistiu de ser o 
seu eu. Uma observação, feita em seu último ano de vida, não sur
preende: "Embora quando criança fosse totalmente independente da 
opinião de outras pessoas, agora ela é inteiramente dependente do 
que outros pensam". Não lhe resta qualquer maneira de saber o que 
sente ou qual sua opinião. Este é o estado mais solitário de todos, 
em que a pessoa separa-se quase completamente do próprio orga
nismo autônomo. 

O que houve de errado com seu tratamento? Eis aqui uma 
jovem inteligente e sensível, buscando auxílio. O prognóstico, por 
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. padrões modernos, pareceria muito favorável. Por que um fracassei 
y tão completo?. Estou certo de que as opiniões divergem, mas gostaria 
. de expor a mmha forma de ver a questão. 

A maior deficiência, a meu ver, é que ninguém envolvido em 
. seu tratamento parece ter-se relacionado com ela como pessoa; uma 

pessoa digna de respeito, uma pessoa capaz de escolha autônoma, 
uma pessoa cuja vivência íntima é um precioso recurso, que pode 
ser explorado e merecer confiança. 

P~lo _contrári?, ela_ parece ter sido tratada como um objeto. 
Seu pnmerro analista aJuda-a a ver seus sentimentos mas não a 
vlvenciá-los. Isto somente a leva a ver-se ainda mais' como objeto 
e a afastar-se da possibilidade de viver e aproveitar a sua experiência. 
fv!uito sabiamente, ela comenta que "o analista pode me dar discer
nimento, mas não a cura". O analista mostra-lhe que ela é um indi
víduo com tal e qual dinâmica. Ela concorda, embora certamente 
não a partir de uma vivência destes sentimentos dinâmicos. Mera
ment~A se~ue o padrão que já a isolara - desconfiar de sua própria 
expenencra e tentar crer e sentir o que deve, aquilo que o especialista 
afuma que ela sente. 

Segue~se a tragicômica discussão sobre o seu diagnóstico, de 
que ela evidentemente tem pleno conhecimento. Os médicos discor
dam quanto ao tipo de objeto que ela representa. :É maníaco-de
pressiva. É obsessiva-compulsiva. Não é. Ela é um caso de melanco
lia. Não é. É tratável. Não é. Ela é uma esquizofrênica. É caso sem 
esperança. Vem depois a última, final, incrível decisão. Ela é suicida, 
esquizofrênica e sem esperança para tratamento. Portanto, nós lhe 
daremos alta e deixaremos que ela cometa suicídio. Esta ao menos 
foi uma predição que se cumpriu. . ' ' 

"Grito, mas eles não me escutam." As palavras de Ellen ressoam 
em meus ouvidos. Ninguém, de fato, a escutou como pessoa. Exceto 
na sua _infância, e talvez nem mesmo então - nem seus pais, nem 
seus dors analistas, nem seus médicos· alguma vez parecem tê-la res
peitado o suficiente para ouvi-la intensamente. Não a trataram como 
uma pessoa capaz de enfrentar a vida, uma pessoa cuja vivência é 
dig~a de confiança, cujos sentimentos íntimos são dignos de acei
taçao - como poderia então ouvir a si mesma ou respeitar a vivência 
que nela se desenrolava? 

','Estou isolada. Encontro-me numa bola de vidro, vejo as pessoas 
atraves de um muro de vidro. Grito, mas eles não me escutam". 
Que brado desesperado por um relacionamento entre duas pessoas! 
Ela nunca experimentou o que Buber chamou de "cura através do 
encontro". Não havia quem pudesse encontrar-se com ela tal como 
era, e aceitá-la. 
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A leitura deste caso trágico me encoleriza, como deve ter ficado 
evidente, e me encoraja. Sinto-me irado frente ao trágico desperdício, 
e encorajado por crer que nos anos intervenientes aprendemos ·'o 
bastante para ajudar Ellen West, se ela viesse hoje ao meu consultó
rio ou ao de muitos terapeutas que conheço. Tentarei esboçar esta 
possibilidade. Para fazê-lo de modo mais vívido, presumirei que ela 
tenha vindo ao meu consultório com a idade aproximada de vinte e 
quatro anos. Esta foi, de fato, a época em que buscou auxílio médico, 
de modo que é razoável supor-se que hoje ela teria procurado as
sistência psicológica. Isto ocorre logo após ter-se separado, por in
sistência dos pais, do estudante a quem ama. 

A mera leitura do caso é suficiente para me assegurar que não 
acharia difícil ter um sentimento de aceitação para com esta moça 
deprimida, infeliz, emaciada e auto-esfomeada. Eu poderia perceber 
tanto o que ela é quanto suas potencialidades, e aceitaria que ela 
fosse simultaneamente esses dois aspectos ou qualquer um deles. 

Tenho certeza que os encontros começariam com temas tais 
como os que se seguem. "Estou muito deprimida, sem razão para 
minha depressão." "Não suporto ficar sozinha, mas não sei porque." 
"Odeio-me quando estou gorda, e tenho que ser magra, mas também 
não sei qual a razão disto." "Eu de fato amava este estudante, mas 
não creio que fosse uma união sensata. Meu pai e minha mãe acha
vam que não era o homem para mim." À medida que eu compreen
desse cada um desses sentimentos, e aceitasse o seu direito de ser 
esses sentimentos, outras atitudes apareceriam, de modo experimental 
e temeroso. Sua decepção quando se separou do noivo; os vibrantes 
sentimentos que ela teve e ainda nutre por ele; seu ressentimento 
(uma sensação muito apavorante) para com seu pai. Devagar, gra
dualmente, ela descobriria que podia vivenciar e ser ao mesmo tempo 
amor e ressentimento em relação a seu pai, ao mesmo tempo amor 
e ressentimento para comigo, ao mesmo tempo medo de uma vida 
independente e anseio por uma vida independente, ao mesmo tempo 
desejo de ser homem e desejo de ser mulher, ao mesmo tempo desejo 
de ser uma esposa rechonchuda, robusta e submissa e desejo de ser 
uma esbelta, brilhante e combativa reformadora social. Ela poderia 
vivenciar tanto a sua fome e o desejo de comer e ser rechonchuda, 
como o seu medo de ser gorda, feia e condenada pelos amigos. Ela 
poderia dizer, como de fato disse, "tenho medo de mim mesma, dos 
sentimentos aos quais a toda hora estou entregue sem defesa". Aos 
poucos, conseguiria vivenciar livremente todos esses sentimentos, todos 
esses elementos de si mesma. 

Descobriria que alguns desses sentimentos são, de fato, muito 
assustadores. Explorar e vivenciar tanto o risco como o empolgamento 
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de ser uma pessoa independente representam um desses temíveis ele
mentos. Ou-tra pessoa, cliente minha, traduziu sua percepção deste 
fato numa afirmação que Ellen provavelmente faria. Disse ela: "Te
nho todos os sintomas de pavor. . . parece mesmo que estou solta e 
muito vulnerável. . . mesmo assim, tenho uma sensação de força . .. 
sinto-a internamente agora, uma espécie de onda, ou potência. . . al
guma coisa muito grande e forte. E, no entanto, inicialmente era 
uma sensação quase física de estar sozinha e como que despojada 
de um apoio que costumava carregar ... (pausa) ... tenho a sensação 

· de que agora vou começar a fazer máis coisas". Este é um exemplo do 
que significa para mim vivenciar um sentimento com plenitude e 
aceitação, num relacionamento seguro. Representa a meu ver um 
momento de mudança - uma mudança provavelmente fisiológica, 
provavelmente irreversível. À medida que, de maneira semelhante, 
Ellen vivenciasse as suas diferentes facetas ocultas, descobriria mu
danças em si. Desta vez, o eu modificado que viesse a surgir se 
f11rtdamentaria em suas reações organísmicas, em sua vivência interna, 
e não nos valores e expectativas de outras pessoas. 

· Veria que não precisava contrariar sua própria natureza, seus 
próprios sentimentos e que, quando podia abrir-se a toda sua vivên
cia - tanto a sua vivência interna como . a vivência das exigências 
e atitudes de outros -, contava com uma base para sua vida. Des
cobriria que sua própria experiência, desde que se abrisse a ela, desde 
que pudesse cuidadosamente ouvir o seu significado, forneceria uma 
ot:ientação construtiva para seu comportamento e sua vida. 

Não estou dizendo que seria um processo tranqüilo ou confor
tável. Ser uma pessoa - algumas vezes em oposição a seus pais, por 
vezes enfrentando pressões sociais, freqüentemente optando pela ação, 
mesmo que com resultados incertos - representaria um processo 
doloroso, sacrificado e por vezes até apavorante, mas muito precioso. 
Ser si mesmo vale um preço elevado. Também encerraria muitos ou
tros aspectos valiosos. 

No relacionamento terapêutico em que. fosse aceita inteiramente, 
poderia descobrir que era Sf;guro comunicar-se mais completamente. 
Descobriria que não precisava ser solitária e isolada - que outr? 
pessoa poderia entender e partilhar o significado de sua experiência. 
Descobriria também que, neste processo, viria a fazer de si mesma 
uma amiga - que seu corpo, seus sentimentos, seus desejos não 
eram inimigos alienígenas e sim partes amigáveis e construtivas de si 
mesma. Seria desnecessário para ela proferir aquelas palavras deses
peradas: "estou morrendo na batalha contra minha natureza". Seus 
dois afastamentos essenciais teriam sido impedidos. Ela estaria num 
relacionamento bom e comunicativo consigo mesma. Também teria 
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achado seguro ser seu eu completo num rela~ionament~. Em conse-
•• A • uma parte maior de si mesma estana se relaciOnando com . quencm, . . - , · t 

outras pessoas, e ela novamente des~obr~r~a que nao e pengosamen e 
inseguro, mas antes. muito mais satlsfatono, ser o eu real ao se re-
lacionar com outros. . . 

É por um tal processo, ao me~ ver, que o muro ?~.Vidro tenn 
se dissolvido. Ela teria achado a v1da aventurosa, m_mtas vezes an
gustiante. Séria um quebra-cabeças sem fim des~obnr um compor
tamento que melhor harmonizasse com seus sent1~entos co~plexos 
e contraditórios. Mas ela seria vital e re~l, e estan~ .se relaciOnando 
consigo mesma e com outros. Teria resolvido para s1 mesma a grande 
solidão do homem contemporâneo. , 

Não posso me desculpar por ter pr~p~sto a c~usa prova~~l ~e 
eventos terapêuticos com confiança e otlmtsmo. Mmha expenencta 
não justificaria outra conclusão. Não es~ou ce~to de que ela se m?
vesse tão longe quanto o descrevi, mas nao dliiVldo q~e ela se mo_vena 
nesta direção, desde que eu tivesse sido capaz de cnar um relaciOna
mento terapêutico pessoa-a-pessoa. 

Para mim mesmo encontro eertas lições neste caso de Ellen 
West. A primeira é· a de que, toda vez qJrie ~a~emos da pess?a um 
objeto _ quer a0 diagnosticá-la, quer ao analisa-la ou percebe-la de 
forma impessoal num estudo de caso -, colocamo-nos como ~m
pecilho à nossa meta terapêutica. Fa~e_r de m_na pessoa um objeto 
tem sido útil no tratamento de males ftstcos. Nao levou a bons r~sul
tados no tratamento de males psicológicos. Somos de profunda aJu?a 
somente quando nos relacionamos como pessoas,. qua~do nos arns
camos como pessoas no relacionamento, quando vtvenct~mos ? outro 
como uma pessoa em seu próprio <lirei_to. Somente asstm. extste um 
encontro de uma profundidade tal que dtssolve, tanto no cliente quan
to no terapeuta, o sofrimento da solidão. 
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Capítulo V 

Uma comunidade centrada na pessoa 

Rachei Rosenberg 

Até onde podemos perceber e avaliar, sabemos que, dadas certas 
condições psicológicas passíveis de definição e desenvolvimento, o 
indivíduo cresce enquanto pessoa numa relação facilitadora, quer ela 
se desenrole a dois, quer se dê num clima de pequeno grupo. Não 
sabemos se condições diferentes, por ora ignoradas, produziriam efeitos 
equivalentes ou outros efeitos, considerados mais propícios à plena 
evolução do ser humano. As condições identificadas por Rogers (1957), 
e cuja definição ainda está sendo reformulada (Rogers, 1975 a), com
provaram amplamente na prática sua eficácia na promoção do cres
cimento pessoal. Se um clima de real liberdade psicológica permite 
a percepção mais adequada e o pleno funcionamento da pessoa na 
situação de entrevista individual, na participação de um pequeno 
grupo especial, na atividade escolar e em outras situações já descritas, 
talvez estas mesmas condições facilitadoras pudessem obter o efeito 
de propiciar o crescimento numa comunidade, num convívio mais 
prolongado, enfim, numa sociedade. O desejo de verificar a possibili
dade da ocorrência de tal efeito está profundamente inserido numa 
nova área de exploração empr:eendida por Rogers e por outros que 
com ele colaboram. A proposta poderia ser vista de várias formas, 
mas aproximadamente seria a de tentar criar numa mini-sociedade ou 
num macro-grupo condições que permitam a escolha autêntica de 
interesses, de modos de ser, de se relacionar e de realizar. É um 
desses aventurosos experimentos que me proponho a comentar em suas 
linhas gerais, expondo também algumas de suas conseqüências para 
quem dele participou e algumas das possíveis implicações deste tipo 
de experiência. 

103 



Um encontro centrado na pessoa 

? progra~a fez parte das atividades de 1975 de três organizações 
sem fms lucrativos, sendo a mais renomada delas 0 Centro para Estu
dos da Pessoa (Center for Studies of the Person), do qual é membro 
~arl ~og~rs. A for?Ia. como este programa se desenvolveu talvez traga 
a luz mdtcadores utets para um dos muitos possíveis futuros que se 
nos ~pr~sentam: Pelo ~enos, fornece pistas importantes sobre certas 
tendenctas d~ vtda soctal que a estruturação comum não deixa trans
parecer e CUJa força, por isso, não conhecemos. 

Numa apresentação prévia, Rogers (197 5 b) assim iniciava a 
descrição dos objetivos da experiência: "A meta será construir um 
'workshop' em torno de uma abordagem às relações e ao crescimento 
do ho:nem, .que reconh~ça que o potencial de aprendizagem e o poder 
de açao r~stdem na pessoa - e não no especialista que lida com ela 
ou ~um ststema que a controle." O conteúdo desta proposição se 
conftrmavc: e detalh~v~ e~ vári~s páginas de explicações. E, em pleno 
e ,be~o verao da Cahforma, alojado nas antigas e confortáveis depen
denctas de um ~ampus fartamente arborizado, um grupo de 135 pes
soas - das quats nove formavam a equipe - veio conviver com tais 
propósitos, durante duas semanas. ' 

Era ba~tante variado este grupo, atraído pela proposta de criar 
uma com1_1mda?~ em qu~ . se combinasse a aprendizagem em seus 
a~pe~tos vtvenctats e cogmtlvos, em que se acreditasse no valor e na 
d~gm?ade de cada pessoa, assim como em sua capacidade de auto
dtre~ao Jde Ro~e:s, idem). Quanto à idade, ocupação, procedência e 
realtzaçao proftsstonal, reunia uma ampla diversidade de amostras 
que incluía desde uma professora primária alemã com pouco mai~ 
de 20 anos até ~m nor~e-~mericano septuagenário, renomado psiquia
tra e autor, e d01s brasdetros. Mas todos partilhavam de um interesse 
pessoal, acadêmico ou profissional numa abordagem centrada na pes
soa, tal como a proposta por Rogers. 

Des~e o princípio, houve surpresas. À chegada, a própria equipe 
nos recebta, aJudava_ a carregar malas e distribuía os quartos, tornando 
deslo:ado desde entao qualquer tratamento formal ou obsequioso em 
relaç~o aos "lídere~". A~esar de muito reiterada na proposta a "igual
dade de_ to~os, na? detxava .de, c~ usar um choque este primeiro en
contro, tao Hesprovtdo de cenmoma. Os fatos inesperados se sucede
ram, embora condizessem perfeitamente com o que havíamos lido · 
e aprovado. Lev~r ~ prática 1_1m sentido de responsabilidade por si 
mesmo e uma direçao determmada por nossos próprios referenciais 
mostrou-se um trabalho árduo, assustador e, sobretudo, estranho. 
Terapeutas, professores, administradores, jovens da contra-cultura, não 
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importa, não sabíamos o que fazer do poder de decisão que nos era 
entregue. O lento reconhecimento deste fato foi, além de inevitável, 
sombrio ... 

Vejamos, então, nossa primeira reunião oficial de comunidade. 
Exceto quanto a propor uma experiência de quinze horas de pequenos 
grupos de encontro, que seriam facilitados por seus membros, a equipe 
apenas reiterou a filosofia do encontro e colocou-se à disposição da 
comunidade, abstendo-se de outras providências e iniciativas. 

Assim, estipular uma programação para a quinzena transformou
se numa tarefa em que todos foram envolvidos. Verificou-se, primeiro, 
um misto de espanto e mal-estar, pois, mesmo que preparados para 
não encontrar uma programação pronta, na verdade esperávamos ao 
menos ter alternativas entre as quais pudessemos optar. Conhecíamos 
as diversas especializações desta equipe, à que atribuíamos notáveis 
conhecimentos em atendimento centrado no cliente, em gestáltica, te
rapia em novos estilos de vida, em trabalhos com grupos, etc. e, sem 
dúvida, vínhamos prontos a participar "ativamente" de discussões, 
palestras, demonstrações ou outros afazeres que nos fossem sugeridos. 
A "não-proposta", a isenção, a falta de direção - como lidar com 
elas? Quem tomaria as iniciativas, e o que faríamos se elas fossem 
diferentes das que teríamos preferido? 

Depois de certa hesitação, ouviram-se vários comentários que 
pouco alteravam a situação, alguns de fraco protesto, outros de fraco 
apoio ao formato pretendido. Em suma, as pessoas diziam não saber 
como optar sem conhecer as alternativas. Além disso, o tempo era 
curto - apenas 15 dias! - e seria lastimável desperdiçá-lo em ativi
dades que talvez não fossem, afinal, as mais proveitosas . . . Um pe
queno grupo de voluntários dispôs-se a selecionar atividades diversas, 
como seminários, aulas teóricas e práticas, grupos de debate, etc., e a 
compor um quadro de horários em que pudessem ser desenvolvidas. 
A proposta apareceu como. salvadora, já que isto significaria algum 
grau de ordem e estruturação. Talvez seja difícil imaginar o quanto a 
perspectiva pareceu cheia de bom senso e promessa naquele momento! 
Éramos uma centena de pessoas, procedentes dos mais diversos locais 
do país e do mundo, que se encontrava temporariamente "presa" 
naquele lugar com um imenso bando de desconhecidos, onde os líderes 
abdicavam de sua posição de liderança ... No entanto, a solução, tão 
entusiasticamente aceita, logo depois suscitou algumas tímidas mani
festações em contrário. Por que não tentar, de fato, viver sem uma 
estruturação prévia de nosso tempo e de nossos empenhos? Aos poucos, 
esta voz tênue avolumou-se na comunidade e se impôs. Adianto que 
o resultado dessa coragem inicial de arriscar-se ao desconhecido foi 
que esta convivência de duas semanas revelou-se a cada momento 
fervilhante, complicada, imprevisível; muitas vezes pareceu inútil, 
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caótica e foi sempre difícil. Para a maioria, revelou-se também, por 
outro lado, um período extremamente produtivo em termos de trabalho 
e discussão significante; e, em seu todo, foi uma vivência pessoal e 
social intensa, que representou mais crescimento e comunhão para 
esses participantes, enquanto indivíduos e seres sociais responsáveis, 
do que qualquer outra experiência por eles vivida. 

Seria utópico pretender aqui um relato pormenorizado dos acon
tecimentos dessa temporada, por mais tentadora que se afigure tal 
intenção. Não duvido que seguir o desenrolar reproduzido da expe
riência seria fascinante e enriquecedor, mas isto requereria a contri
buição de um talento e uma memória muito incomuns~ Tentarei, no 
entanto, examinar alguns episódios cuja significância parece definida. 
e que foram intensamente vividos. · 

O que se passou 

Em muitos momentos, houve escolhas "definitivas" dos rumos 
destas duas semanas, as quais para nós se fizeram sentir como "todo 
o tempo do mundo", na medida em que vivíamos totalmente o aqui
agora do espaço e do tempo que nos era dado e sentíamos a responsabi
lidade de construir, para nós mesmos, nossa própria "vida". O primeiro 
desses patos críticos - talvez o mais decisivo - surgiu justamente 
quando foi recusado o planejamento que o grupinho de voluntários nos 
oferecia. N?ssa rejeição não tinha qualquer fundamento lógico, já que a 
proposta nao era de modo algum "controladora", limitando-se apenas 
à sistematização dos interesses diversos dos participantes. Nossa obje
ção era pouco clara, consistindo numa intuição de que talvez encon
trássemos algo novo se nos arriscássemos ao desconhecido. Que des
conhecido? O de seguir um caminho que não fosse estruturado de 
antemão, em que não nos prendêssemos a quaisquer artifícios externos 
como horários e listas. De certa forma, assumíamos um obscuro com~ 
promisso de usar apenas a nós mesmos. No diário da vida civilizada 
q~e levamos, o propósito e o possível alcance de uma tal resolução 
nao se colo_cam claramente. Mencionei a intuição como propulsora 
de nossa atitude, e, aos poucos ela foi de fato sendo "ouvida" com 
maior confiança, chegando a assumir uma importância impossível de 
prever ou determinar previamente. Destaco seu papel nestes encontros 
iniciais do grupo em comunidade porque a decisão de "não tomar 
decisões" era, aparentemente, absurda e improfícua. Viéramos de lon
ge, ~ ca~a um de nós havia investido um grau variado, mas sempre 
cons1deravel, de seu tempo, dinheiro, etc., num empreendimento de 
que esperávamos muito e que sentíamos estar possivelmente levando 
ao zero por um tolo gesto de bravata. 
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Em mim - e sei que em outros também - a confusão criada 
por essas discussões preliminares trazia uma profunda angústia. Sentia
me ludibriada, temia voltar de mãos vazias, e buscava desesperada
mente uma solução para nosso impasse, que parecia consistir em 
resolver o que faríamos ali. Essas reações podem soar como bastante 
desproporcionais, e é neste fato mesmo que vejo sua importância. 
Seria difícil conceber que uma situação ob]etivamente tão simples 
pudesse nos abalar tão seriamente e nos fazer sentir tão impotentes, 
frustrados e solitários. Ora, diria eu no imaginário, a equipe pusera-se 
à disposição, havia farto material publicado a explorar, podia-se con
versar com pessoas interessantes, em meia hora podia-se chegar a 
Berkeley ou a San Francisco, onde fluía uma riqueza de recursos de 
aprendizagem e, ali mesmo, o local era perfeito para umas férias no 
papel de observador. Assim, supor-se-ia, poderia ser formulada uma 
lista de alternativas para o aproveitamento pessoal, enquanto o pro
grama do grupo não se delineasse em contornos mais sólidos. O espan
toso é que tais soluções viáveis não se apresentassem como satisfatórias 
em vista das circunstâncias. Solucionar o nosso problema, estabelecer 
um modo de trabalho em convivência e participar ativamente da situa
ção, enfrentando o desafio, fizeram-se metas poderosas a despeito de 
nossas próprias ponderações racionais. Algo parecia avisar-nos que a 
desordem em que nos encontrávamos seria o terreno em que colhe
ríamos . os resultados mais profundos. Este algo foi, parece-me, a 
gradual percepção de que nosso grupo, composto de elementos ma
duros e auto-suficientes, segundo os critérios usuais de avaliação, via-se 
inteiramente despreparado para atuar sem alguma forma de regimento 
externo, sentia-se literalmente desnorteado' sem uma direção imprimida 
por regras ou administradores. O que acontecia conosco nos mostrava, 
de todas as formas e em tom gritante, que nos parecia muito mais 
"natural" do que imaginávamos seguir caminhos pré-traçados e agir 
sem questionar motivos. Vagamente, tivemos consciência de que 
dispúnhamos de uma oportunidade única para nos testar, ou pelo 
menos de uma ocasião para experimentar realmente uma modalidade 
diferente de estabelecer um trabalho conjunto com um grande número 
de indivíduos. Como disse, esta percepção era vaga a princípio, mas 
com o passar dos dias foi se tornando mais precisa em seu conteúdo 
e significado. · · 

Dois dias se passaram, em que se fizeram levantamentos e listas, 
discutiram-se prós e contras - estes com argumentos muito menos 
convincentes de um ponto- de vista lógico -, enquanto as pessoas 
sentiam-se desanimadas com a perspectiva das semanas seguintes. Ao 
final da terceira reunião geral, estávamos num impasse, já que nos 
absteríamos de qualquer programação adicional prévia. Uma a uma, 
as propostas tinham sido sucessivamente apoiadas, discutidas e refu-
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tadas, e os olhares cruzavam-se perplexos pela enorme sala, de onde 
através das numerosas janelas, via-se o sol reluzir nas árvores oue no~ 
rodeavam. Em certos instantes, a reunião era um alvoroço d~ vozes 
altercando intensamente, em outros ficava pesada de nosso silêncio 
aturdido e cansado. Queríamos muito chegar a um acordo e encerrar 
as ?iscussões, que se eternizavam em torno de "ninharias" - quem 
dana que curso, como escolher horários sem colisões - e de irritan
tes desavenças pessoais sobre o que uns consideravam controle exter
no, o que outros pensavam a respeito da necessidade de organização 
como certos indivíduos se sentiam incompreendidos em suas boa; 
intenções e como certos outros se percebiam manipulados. Mas uma 
estranha força parecia nos impedir de fazer concessões para chegar a 
um acordo conciliatório e, ao final da manhã, suspendemos desenco
rajll.dos a reunião. Foi então que alguém disse: "Proponho que quem 
quiser volte para esta sala às quatro horas para um encontro da 
comunidade; eu estarei aqui". Outra voz avisou: "Gostaria de discutir 
sexo e casamento. Se alguém mais estiver interessado, venha falar 
comigo agora, ali perto do piano". E ouviu-se, ainda, outra pessoa: 
"Gente, olha. Eu trabalho em treino de assertividade. Posso fazer umas 
sessões, ou formar um grupo de estudos". Estava iniciada a comuni
dade. Dali em diante, até o final da experiência, os participantes pas
sariam a se organizar a seu modo, incluindo ou não membros da 
equipe de facilitadores, tomando iniciativas ditadas por seus próprios 
interesses. A total ausência de líderes, no começo pouco entendida e 
aparentemente temporária, foi se confirmando hora a hora, consoli
dando na comunidade um senso de seu próprio poder, transmitido a 
cada um dos seus membros. 

Pouco antes das quatro horas daquela tarde, de várias direções 
e sem outros prévios debates ou combinações, cerca de oitenta pessoas 
se encaminhavam para a sala de reunião, localizada num prédio à 
parte. O nosso "método" estava funcionando! Com efeito, até o final 
da quinzena, todas as atividades se iniciaram e foram executadas de 
modo similar. Houve sugestões que não encontraran1 resposta e outras 
- -1uase sempre as de caráter acadêmico - em que o primeiro entu
siasmo . logo se desvanecia, mas muitas surgiram, foram aceitas e 
concretizaram-se plenamente. 

f: preciso, no entanto, contar algo mais sobre esses três primeiros 
dias. A única atividade planejada de antemão, a dos pequenos grupos 
de encontro para aqueles que o desejassem, incluiu todos os partici
pantes e representava estabilidade, apoio, solidariedade compreensiva 
e reabastecrme~to pessoal, a que cada um podia se voltar quando se 
expunha a mats de cem pessoas, na "selva" das reuniões gerais sem 
coordenado~. E n~ssas reuniões, quase desde o princípio, não havia 
apenas mamfestaçoes sobre o que se pensava. Neste ambiente em que 
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nada era comandado e nada proibido - uma "terra de ninguém" em 
termos de regras - surgiam explosões profundamente emocionais, de 
pessoas que expressavam seus sentimentos frente ao que estavam vi~ 
~ei_Iciando_ na comunidade. A origem e o efeito dessas revelações 
mtJmas nao se prestam a uma fácil explicação generalizadora, mas 
decerto representaram um elo na ligação afetiva que nos atraía à 
reunião geral da comunidade. Expressava-se frustração, medo e anta
gonismo, mas também, afeto e esperança. Por vezes, o que fora uma 
expF:riência de crescimento, alívio ou sofrimento no pequeno grupo de 
encontro era trazido à comunidade toda por um dos participantes, que 
desejava partilhar essa sua vivência significativa com todos os outros. 
Em outros momentos de reunião, especialmente difíceis, de confronto 
ou desânimo, vinha a sugestão de algum gesto apaziguador ou uma 
colocação apaixonada que novamente nos fazia sentir juntos. Num 
movimento de maré, nossa atenção se alternava do eu para o outro, 
sem nunca afastar-se - percebêmo-lo depois - da família comuna!. 

Deve-se ainda ter em mente que essas reuniões gerais - duas, 
às vezes três ao dia -, em que nos reencontrávamos enquanto comu
nidade, eram entremeadas de um convívio altamente diversificado ;mas 
constante. As refeições em comum - em mesas onde os parceiros 
variavam -, as afinidades descobertas, os trabalhos que se iam cons
tituindo, os intervalos sociais de natação, passeios a pé ou noites de 
música, além dos grupos de encontro, evidentemente constituíram 
experiências ricas, que se interrelacionaram todas na gênese das atitu
des e dos comportamentos que vieram a se manifestar. 

Nenhuma dessas experiências representaria, sozinha, um elemento 
muito novo, exceto talvez quanto à forma que assumiram. A evolução 
da comunidàde, o fato dela se firmar ou desmoronar nos alicerces em 
que se implantava eram, estes sim, elementos específicos da situação. 
Poderia ela sobreviver e funcionar sem delegar o seu poder a facilita
dores, líderes ou esquemas? O início do movimento, já relatado, no 
sentido_ de cada membro sentir-se um co-responsável igual, significava 
o vencrmento de uma etapa. Em vez de continuarmos a buscar renhi
damente o caminho que fosse a nosso ver o melhor para o grupo,. 
ou para este tipo de laboratório, passávamos a considerar uma outra 
espécie de questão, aproximadamente a seguinte: o que eu quero e 
posso fazer? Descobrimos - não por deduções lógicas, mas pela 
experiência vivida - que este poderia ser o nosso caminho pessoal e 
também o melhor caminho para alcançar o máximo aproveitamento, 
que fora a nossa preocupação anterior. Esta forma de encarar e agir 
predominou, mas_ não tinha respostas precedentes nem resultados ga
rantidos, só tornando-se mais consistente a muito custo pessoal. Muitas 
horas ainda - e muitas lágrimas, realmente - foram dispendidas na 
tarefa de decidir rumos, atividades e horários que fossem aceitos pelos 
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membros da comunidade como satisfatórios. No decorrer do processo, 
era constante e generalizada a dúvida de que se conseguisse sair do 
caos e da linguagem emocional em que discussões as mais objetivas 
tendiam a recair, contra a vontade de todos. 

Havíamos, entretanto, escolhido o nosso rumo, ele nos satisfazia. 
Não o compreendíamos bem, ignorávamos suas consequências e ele 
reduzia exasperadoramente a possibilidade de um trabalho operacional 
e rendoso. Certamente, diferia muito do que recomendaríamos como 
forma ideal de conduzir um seminário. Entretanto, sentíamo-nos estra
nhamente bem em nossa aparente confusão. Além disso, à medida que 
diminuíam as dúvidas sobre o acerto de nossa opção, sobrevinha um 
profundo interesse em entender o que ocorria. Este interesse concen
trou-se no conceito de poder, visto como passível de ser reformulado 
a ponto de se propor como depositário do poder toda uma comunidade 
que se centrasse na pessoa. À medida que se sucediam os eventos, 
usávamos nossa própria experiência como base inicial de considerações 
sobre a formação de comunidades, o ensino, as relações conjungais, etc. 
Tomando como ponto de partida o que vivíamos no presente, empreen
díamos discussões profundamente estimulantes e produtivas. 

Tínhamos vindo buscar instrumentos e respostas que afligem o 
homem moderno e faltam ao profissional. No entanto, a concepção 
que trouxéramos dos problemas e de suas possíveis soluções imbuía-se 
de um caráter de distância, teorização e preconceitos que agora se 
revelava e se transformava, graças a uma vivência real. Pensar sobre 
novas formas sociais, educacionais ou psicoterápicas era uma neces
sidade que havíamos reconhecido anteriormente. Mas viver uma alter
nativa nova nos possibilitava uma liberação dos esquemas habituais 
que nos cercavam e que aqui percebíamos melhor. 

Os problemas surgidos na vivência da comunidade em absoluto 
se enquadravam no que prevíramos. Neste tipo de colóquio, eram de se 
esperar opiniões divergentes e colaborações inovadoras, sim. Mas cer
tamente não poderíamos imaginar que nossas disponibilidades pessoais 
se gastariam em saber quem coordenaria reuniões ou em escolher 
interesses totalmente inconcebíveis uma semana antes. E muito menos 
poderiam ter-nos ocorrido como viáveis as soluções que encontramos 
para a nossa convivência .. 

A equipe de facilitadores 

Um dos aspectos incomuns e inesperados no desenvolvimento da 
experiência foi a ausência de "obrigações". Não havia divisão esta
belecida de tarefas. Ninguém obtinha maior ou menor consideração 
pelas formas com que ocupava seu tempo, pelas idéias que apresentava 
ou pelo grau de adequação de seus comportamentos. Isto não significa 
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que inexistissem desacordos, antipatias ou preferências pessoais, e 
sim que tais fatores não impediam o relacionamento nem se constituíam 
em condições para a aceitação pessoal, no contexto do grupo comu
nitário. 

Uma das causas para esta atitude não-avaliativa foi, certamente, 
o modo como a equipe de facilitadores se conduzia. Eles integravam 
ou propunham grupos - de estudos, dança, meditação, debates -
segundo suas próprias inclinações. Participavam mais ou menos in
tensamente das reuniões de comunidade, conforme seu próprio grau 
de motivação. Carl era, indubitavelmente, o centro desta equipe, que 
o tratava com evidente estima e grande consideração - mas como 
pessoa, não como chefe. Este grupo tinha se preparado para facilitar 
o crescimento da comunidade e dos indivíduos que a integravam. Em 
seu preparo, não realizaram uma distribuição de tarefas ou provi
dências similares que uma programação deste vulto pressuporia. Eram 
nove profissionais, que se constituíram profundamente como um grupo 
e como pessoas autênticas. 1 

Foi assim que atuaram a cada momento, com todo o seu po- · 
tencial de profunda empatia, de imensa solidariedade e de calorosa 
presença. 

E também viveram a experiência como verdadeiros indivíduos 
sem temor: nas defesas apaixonadas do que pensavam, nos sentidos 
envolvimentos emocionais e nas explorações pessoais. Não eram fa
cilitadores somente nos grupos de encontro. A qualquer instante, um 
deles estava próximo, atento e reassegurador, para conversar baixinho 
num sofá, às três horas da madrugada, com um dos participantes em 
sofrimento, para detectar e aliviar, ao pé da escada, a expressão d.e 
solitude ou angústia de um rosto, ou simplesmente para dar de sL 
A amiga Maria Constança, tão verdadeira que às vezes dói na gente, 
Maureen e sua busca intensa de perceber mais e melhor o que se 
passa nos outros, Natalie e sua luta para emancipar a pessoa que existe 
nela e em cada indivíduo e Marion, que propõe e estabelece relacio
namentos mais livres - quatro mulheres, J;J.este grupo, que nunca 
poderiam ser descritas numa frase. O que elas têm em comum é a 
não-passividade. O que ressalta em todas é o envolvimento intenso, 
no que fazem e no que mostram, desmentindo qualquer imagem pré
concebida de "terapeuta" imparcial, neutro e distante. Os elementos 
masculinos do grupo também eram extremamente individualizados. O 
jovem e vibrante J ared era um facilitador com características bem 
diferentes do David sempre objetivo e super-ativo e de John, em 

1 A equipe era: Carl Rogers, David Aspy, Dick Vittitow, Jared Kass, John K. 
Wood, Maria Villas-Boas Bowen, Marion Stringham Vittitow, Mauren Miller e 
Nata li e Rogers Fuchs. 
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quem o senso de humanidade é profundo a ponto da transcendência. 
Havia ainda Dick, sério e afetivo, e naturalmente Carl, de quem as 
palavras só podem exprimir que ele é "a pessoa que é". Neste en
contro em seu todo, o caráter de essência de ser assumiu uma dimen
são tamanha em Carl que sobrepujou seus outros atributos. De modo 
bastante simplista, pôde-se observar sua incrível capacidade de não 
pes~r demasiado,. de se ~eixar de lado, mas sua presença sempre foi 
sentida como pmrando Importante no ar, atuante tanto no silêncio 
como na fala. ~. atitude de respeito e carinho, sem humildade, que 
o grupo de f~c1htadores lhe demonstrava, transpôs-se gradualmente 
e com. naturalidade a todos os participantes do encontro. 

Es~a digressão s.o?re ~ grupo de facilitadores é pequena, apesar 
de ter s1do a sua part1c1paçao, com certeza, que permitiu à comunidade 
"ser o que ela podia ser". Esta equipe nos deu um apoio e uma ami
zade incrivelmente valiosos que, para mim, continuam se mantendo 
ainda hoje como recursos ou forças que trouxe comigo. Além disso, 
no entanto, haveria outra razão para mencionar algo sobre estas mar
cantes figuras. Creio que suas escolhas e atitudes constituíram em 
grande parte, a maneira de facilitar aos outros parti c i pautes uma' con
duta menos estereotipada. Em atos, transmitiram-nos uma mensagem, 
pois se os facilitadores se permitiam tanta abertura, tal grau de auto
revelação e tanto respeito a si mesmos em nossa presença, isso signi
ficava que: 1) tinham confiança em nós e em nossa capacidade e 2) 
abriam um precedente, ou davam um exemplo, que nós mesmos po
díamos seguir. 

Primeiros resultados da facilitação 

Assim como esses facilitadores, obviamente, não faziam somente 
o que "deviam", nós mesmos nos tornávamos mais soltos de nosso 
sentido interno de deveres a cumprir. A abstenção no avaliar, junto 
a uma valorização positiva do que fosse autêntico, ambas caracteri
zadas nas atitudes dos membros da equipe, tiveram suas conseqüên
cias. Dentre as mais claras, criou-se uma tendência ao auto-questio
namento e à clarificação de nossos próprios interesses. A motivação 
explícita da grande ·maioria para se inscrever no programa fora uma 
busca de informações e técnicas que levassem à aprendizagem da solu
ção de problemas, de conceitos teóricos e outras razões igualmente pro
fissionais e acadêmicas. Num papel secundário, havia também ex
pectativas de participar de experiências pessoais benéficas e de 
conhecer novas pessoas. Para mim e outros, a presença de Carl 
Rogers era um poderoso inctl.ntivo, que levava à previsão de ver e 
ouvir este autor, cuja obra fora tão influente no nosso desenvolvi
mento. Algo que equivalesse a aulas e demonstrações parecia-me mui
to importante para a avaliação e o aperfeiçoamento de meu trabalho. 
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Mas, desde o momento em que se pôs em dúvida a conveniência 
de um programa de atividades estruturadas e dirigidas, como o são 
de hábito os programas com objetivo de aprendizagem, espalhou-se 
a incerteza ao âmbito de níveis mais pessoais. Todas as maneiras até 
então consideradas apropriadas para conduzir um seminário ou um 
laboratório eram colocadas em questão e desafiadas. Cada um de 
nós teve de enfrentar, inevitavelmente, o conflito: "E eu, realmente 
quero ou prefiro a forma e o conteúdo que são tradicionais o~ es
perados para uma ocasião como esta?" :b um fato espantoso a randade 
com que formulamos tais perguntas a nós mesmos e simplesmente nos 
envolvemos nos acontecimentos "como se" não tivéssemos escolha ou, 
pior ainda, "como se" os tivéssemos escolhido. Tem sido afirmado 
muito claramente que nosso grau de liberdade individual é pequeno 
ou ilusório mas, em geral, contentamo-nos. em concordar ou discordar 
desta proposição. O que a comunidade experimental no~ mostrav~ era 
o nos~o desajeitamento e até relutância em usar a amplitude de hber-
dade oferecida. 

Em termos observáveis, novos interêsses, antes insuspeitados, 
emergiram. Durante certo tempo, o entusiasmo que esses campos 
inexplorados nos despertava até parecia substituir completamente 
nossos objetivos originais. Já foi citado, por exemplo, o baixo nível 
de persistência que predominou em reuniões e atividades essencial
mente intelectuais. Os esforços de um pequeno grupo, encabeçado por 
renomado pesquisador, de efetuar pesquisas sobre o que ocorria, foram 
igualmente mal compensados. Este último fato, sem dúvida lamentável 
sob muitos aspectos, não se deveu a uma recusa ou oposição, mas a 
uma falta de suficiente disponibilidade psicológica dos participantes. 
Verificou-se que era praticamente impossível, e às vezes aversivo, 
responder a questões escritas ou preencher inventários justamente nos 
momentos mais significantes de um intenso processo pessoal, como ao 
final de uma sessão de grupo de encontro ou no meio de uma reunião 
da comunidade. Fracassou até mesmo . a tentativa, ao final de cada 
dia de assinalar alternativas num formulário com itens adjetivantes, 
poi~ todos pareciam demasiado inexpressivos quando confrontados à 
intensidade vibrante do dia vivido. Assinalo o fato como um dado 
útil no planejamento de pesquisas: a simplificação dos instrumentos 
psicológicos de mensuração - meta altamente desejável quando se 
aplica à avaliação de experiências fenomenológicas, atuais e intensivas 
- requer que os itens estejam em sintonia com a intensidade do pro
cesso vivenciado para se tornar válida .. Talvez seja possível elaborar 
um procedimento adequado para criar tais instrumentos fechados para 
esta espécie de vivência, mas isto não ocorreu em nosso caso, apesar 
da grande competência metodológica dos pesquisadores interessados. 
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Como dizíamos, uma quase euforia do novo, do experimental, 
instalou-se nos membros da comunidade após o choque e a frustração 
do início. De modo geral, declinava a busca de maior aquisição de 
fatos em torno de temas já explorados, que se queria aprofundar ou 
reafirmar. Suplantava-a uma inclinação para conhecer o novo, tanto 
sensorial como intelectual. Manifestava-se claramente nas pessoas o . 
desejo, às vezes quase ávido, de experimentar e explorar o que fosse 
desconhecido, fora e dentro delas mesmas. As atividades passaram a 
ser propostas de várias formas, sem atritos, quer na reunião de comu
nidade, quer nas paredes, que foram sucessivamente sendo recobertas 
de um forro de papel, ou mesmo por contatos pessoais, que depois 
eram sempre comunicados para permitir a adesão de outros interes
sados. Os próprios proponentes se encarregavam de achar local e 
horário "livres", façanha que foi se tornando cada vez mais difícil. 
Na segunda e última semana de encontro, grupos de interesses espe
cíficos se reuniam, em horários muitas vezes concomitantes, desde as 
6,30 horas da manhã até à meia-noite. Alguns duravam uma única 
sessão; outros se mantinham em novas sessões, e propunham-se tare
fas de estudo e análise. Em média, realizaram-se cerca de 12 atividades 
diárias programadas, além das sessões dos grupos de encontro e das 
reuniões de comunidade, ambas ocorrendo pelo menos diariamente. 
A título de ilustração das direções seguidas, vejamos alguns destes 
tópicos e exemplos das atividades em que se desenvolveram. 

Um dos assuntos a levantar crescente interesse foi o de fenôme
nos espiritualistas, de compreensão do oculto. Alguns dos participan
tes já. se dedicavam realmente ao estudo e ao domínio dessas forças, 
que vtam como naturais; mas, para a maioria, o campo era estranho 

. ou vagamente conhecido através de publicações. Fizeram-se reuniões 
- todas com exercícios práticos, demonstrações ou descrições por
menorizadas - que nos esclareciam sobre fenômenos de cura, leitura 
de auras e criação de forças. Paralelamente, e vistos por muitos como 
pertencentes ao mesmo càmpo, os estados alterados de consciência 
também eram experimentados e discutidos como eventos normais na 
potencialidade humana. Tais fenômenos eram focalizados a partir de 
diversas perspectivas: através de uma sessão de dança grupal promo
vedora do estado de esclarecimento dos Sufi, de uma experiência, 
conduzida por um jovem psicólogo, em que todos os membros pre
sentes da comunidade conseguiram juntos, em poucos momentos, 
alcançar um leve estado de hipnose, ou de sessões diárias (às seis 
horas da manhã!) de meditação dirigida, ao som de música apropriada. 

Havia numerosos grupos de discussão e estudo, examinando aca
loradamente questões sociais e filosóficas envolvidas na teoria e na 
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prática da educação, da formação de comunidades, do casamento, da 
pesquisa, da distribuição econômica, d? papel ~a ~ulher. 

Realizaram-se treinamentos intensivos, coloqutos e expenencms 
que se ocupavam de teorias e técnicas psicológ~c~s: O treino de asse~
tividade, numa linha existencial, proposto no .Imcw,, cresceu a P~~tir 
de uma pequena palestra a um grupo. r~d~zido ate. englob~r. vanas 
tardes de treino pessoal. Houve um semmano, e d~pois exerctcws, em 
que se aprendeu e viveu aspectos de gestalt-terapra numa ~bordagem 
centrada na pessoa. Outras atividades neste campo se re~hzaram em 
torno de interesses reais do momento e, na verdade, cobnram ampla
mente as expectativas prévias de que estes assuntos seriam tratados. 

Uma área de necessidade que se fez perceber claramente era a 
que integrava o corpo e a dimensã~ sensoria! n~ssas múltiplas e.xp~
riências em que sempre nos mantmhamos mteuamente envolvidos. 
Talvez ~alha a pena lembrar novamente como a ausência de qualquer 
coação e a multiplicidade de alternativas fa_cili~av~~ nossa escol~a au
têntica, livre, do que sentíamos como mais stgmhcante para nos. ~' 
neste clima de permissividade e expansão, surpr~endeu-me o quao 
pouco importante se tornava a dimensão propnamente sexual. A 
junção de tantas pessoas - em que o número d~ ~o~en~ e m~lhere~ 
era igual -, em circunstâncias totalmente proptctas a hberaçao ~ a 
proximidade, poderia fazer predizer um elevad? nível de busca e. 1~
tercâmbio de caráter sexual. Contudo, contranamente a tal prevtsao 
plausível, notavam-se nesta área uma preocupação e um interesse 
muito abaixo dos comumente observados em agrupamentos de ex
cursões, congressos, carnavais ou o~tras o~?s.iões similares, em q~e 
as pessoas são afastadas de seu ambtente diano para uma renovaç~o 
social protegida por limites de tempo. Por outro lado, a perc_epçao 
das vivências físicas se aguçava à medida em que nossa energw era 
constantemente voltada para uma maior conscientização do que real- • 
mente sentíamos e queríamos. Buscava-se e expressava-se esta re
descoberta de potencialidades corpóreas, por exemplo, em aulas de 
dança marcial chinesa, nas quais aprendíamos a en~ontrar o, nosso 
"centro inabalável" ou em grupos de massagens de dtversos metodos. 
Descobria-se o enc~nto calmo de vivenciar uma dança - solitária, a 
dois ou em grupo - ~m que somente as mãos participav.am. É que, 
de modo geral, o contato físico, como expressão de apmo ou afeto 
entre adultos, tem-se tornado cada vez mais reduzido, e sua busca ?em 
sempre representa, como algun~ o supõem, _o de~':io de uma insatl~fa
ção libídica, e sim algo que e, de fato, msuflClentemente recebtdo 
(Mintz, 1970). 

Houve muito mais: lia-se, víamos e discutíamos fJÍmes sobre tó
picos de interesse social, participamos de uma sessão de terapia in-
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di~idual que Carl conduziu no centro de reumao da comunidade e 
cn~~os dezenas de outras experiências as mais diversas. Embora a 
sohdao e seus correlatos também nos assaltassem em certos momen
tos, nem estes eram vazios, pois que a luta o sofrimento e a tristeza 
eram vividos até o fundo, sem disfarce. ' 

Algumas ba~reiras, que geralmente encaramos como inevitáveis, 
foram pos.tas abmx_o. A pre_sença do. pastor protestante na prática da 
cura por Impostaçao de maos e o mteresse de um jovem essencial
~ente prático por uma discussão sobre o fenômeno da morte eram 
vistos com a mesma naturalidade que a intensa participação do pro
fessor maduro num debate sobre o ciúme no casamento aberto. Cada 
um deles contrariava seus interesses tais como os costumava perceber 
e certamente não estaria encontrando essas novas aberturas se sua; 
opções houvessem sido feitas no primeiro dia. Embora se deva notar 
que, em v~~dade, ho~ve retomada dos objetivos originais, agora um 
tanto modificados, n~o se perderam os novos interesses. O que, às 
vezes, ameaçara surgrr como drástica substituição de valores confi
gurou-se mais com~ um acréscimo aos motivos pessoais, co~o um 
alargamento de honzontes e potenciais. 

Algumas outras barreiras supostamente naturais também não fo
ran: co~firmadas. Idade, posição social ou econômica, profissão e 
n~c10nahdade era~ representadas em grande amplitude nesta comu
mdade. Para a acertação da pessoa e para o interesse na aproximação 
ess~s e o.utras c~tegori~s ~oram repetidamente relegadas a um plan~ 
mmt~ bmxo de Importancra. Abandonáramos por ora nossas pré-va
l~raçoes usuais do, que seria admissível ou correto segundo os padrões 
vrgentes, e percebmmos o quanto elas podiam nos tolher. Ser "imatu-

" "d t " "d' . d " "h ro , ou o r , IVorcra a , omossexual", "velho", "racional" "de-
sc;mpregado'.', etc., em nada afeta a nossa capacidade de fruir plena
mente, contmuar a aprender, dar ou receber apoio. Trata-se de um 
fato que muitos de nós reconhecemos. Na prática diária, porém, es
tabelecemos nossas discriminações bastante rígidas e excluímos "os 
outros". O convívio em bases mais tolerantes não negava as diferen'
ças, mas possibilitava superá-las em verdadeiro encontro entre pes-s(])as. 

Vivências pessoais 

Já vi~os que a ausência de uma postura crítica (esta passando 
a s~r s:-'bstrtuída por um misto de encorajamento mútuo, interesse e 
acertaçao >. promoveu condições suficientes para que surgissem inte
resses mars amplos e novas avaliações de valores em termos mais 
au,tênti~os e. integr~Im.ente pessoais. Essas mesmas ~ondições tiveram, 
alem drsso, Importancra formadora nas relações humanas que se esta
beleceram. Viemos a nos abrir mais ao contato com as pessoas, sendo 
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elas quem nos revelariam os aspectos de seus mundos, cativantes ou 
estranhos, com os quais nos sentíamos em comunh.ão. Sem p;é-deli
beração, podíamos ver em cada membro da comumdade alguem que 
como nós tentava crescer, lutava pelo que acreditava e buscava en
contrar seus próprios limites ,e a satisfação de suas necessidades fun
damentais, semelhantes às nossas - compreensão, afeto, realização, 
liberdade. 

Nessas relações recém-formadas e recém-possíveis, podíamos des
cobrir em nós formas alternativas, variadas e autênticas de ser. O 
estar-com-o-outro deixava de se referir, como acontecia freqüente
mente com muitos de nós, ao nosso desempenho ou papel social. Os 
modos habituais de nos comportarmos frente a outras pessoas eram 
enriquecidos pelas novas experiências. Uma pequena reflexão nos 
indica que, geralmente, assumimos uma certa postura usual em nossos 
contatos sociais e afetivos, e que nela apenas parte de nossa perso
nalidade e de nossas emoções costuma se revelar. São poucas as 
pessoas que se permitem expressar toda a espécie de emoções ou 
traços a qualquer pessoa e em qualquer momento. 

Cada um de nós, à medida em que se arriscava a um grau de 
maior autenticidade, descobria o que e o quanto de si se habituara a 
manter submerso. O sentimentalismo, a força, a atração, a necessida
de de dependência, o sentido de ameaça ou a vontade de protestar 
existem em todos nós, e ali dávamos livre curso a sua expressão. Esta 
disposição de aceitar os outros e nós mesmos, tais como som~s neste 
momento, abriu inúmeros caminhos de autodescoberta para nos. Tor
namo-nos mais capazes, através de livre ensaio e erro, de discriminar 
nossos verdadeiros afetos e preferências, descobrindo que eles se en
contravam meio enrijecidos, muitas vezes deformados, após anos de 
abafamento. Não me refiro, em absoluto, ao que costumamos descrever 
como repressão neurótica, coartação ou outros fenômenos de cono
tação patológica. Em certo grau, a plenitude do ser humano é, por 
definição, inatingível. E, ao reconhecer as distorções provocadas 
por nossa inevitável parcela de rigidez, alcançávamos um ponto muito 
menos afastado da nossa plenitude. A meta de chegar a "ser plena
mente aquilo que se é" tende ao infinito, e esta foi uma lição que, 
mais uma vez, aprendemos na vivência. 

Foi preciso todo um conjunto de fatores especiais para perceber
mos num nível profundo e significante, que nossos comportamentos, 
e mesmo os sentimentos que reconhecíamos como nossos, obedeciam 
a regras e auto-imagens cuja autoridade era tão absoluta quanto des
percebida. Tentarei dar um exemplo deste processo, que me parece 
nefando. "Marcus" era um brilhante professor universitário de meia 
idade, que no início fora um dos voluntários mais ativos em organizar 
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nosso programa de modo racional. Apresentava-se sempre interessado, 
franco, prestativo, sensível, consolador e equilibrado em suas coloéa
ções. Aparentemente, em todos os lugares em que se movia, era assim: 
uma pessoa. de grande competência a quem se poderia recorrer, alguém 
a quem a liderança chegava naturalmente. Sua imagem nos dizia algo 
como: "Gosto de assumir responsabilidade e confio em mim. Não 
gosto de ferir pessoas e procuro ajudá-Ias. É assim que sou". Esta 
imagem era bastante convincente e, decerto, socialmente valorizada. 
Ele conseguira ser louvado, admirado e procurado; não tinha proble
mas de relacionamento e sentia-se seguro nesta forma de sér, que 
lhe granjeara sucesso profissional e social e que lhe parecia autêntica. 
No entanto, foi preciso que o tempo (que ali tinha uma dimensão 
muito especial!) e sua disposição em mostrar uma realidade mais 
completa nos permitissem vê-lo não só como homem adequado, ho
nesto e bem sucedido. Muito timidamente, começou a se libertar do 
jugo de sua própria imagem social, conseguindo expor seus temores, 
fraquezas e ressentimentos à medida que se destacavam como vivên
cias atuais. Sabíamos que vivia só, que seu casamento fracassara e 
que seus filhos estavam distantes dele, mas só então nos ocorria -
e. crei? que a .ele também ---: que este homem tão bem equipado na 
vida tmha sentimentos a partilhar e necessidade de gente que o apoias
se como pessoa. É como se ele próprio tivesse se convencido que lhe 
bastava ser eficiente e útil nas relações pessoais que estabelecia. Agora, 
passav~ a ver os outros não só como tantos indivíduos a liderar, ajudar 
ou ouvir, mas como seres humanos que podiam proporcionar-lhe com
panhia ou compaixão, atenção e amor, sem menosprezá-lo por isto. 
~aralelamente, descobriu quanto estoicismo e quanta negação se 
Impusera para corresponder aos ideais - talvez escolhidos para ele 
- que transportara a seu autoconceito. Claro, esta pessoa mais com
pleta que agora se revelava abria maior espaço a reações mais emo
cionais. Se ele nos permitia saber que era muito .mais competitivo do 
que fizera crer, podíamos· enfrentá-lo; e, se ele podia manifestar ex
plicitamente sua carência de afeto, dava-nos a oportunidade de mostrar 
um bem querer que antes seria deslocado. 

Caracterizar estas mudanças pessoais, que representavam uma 
forma mais plena de ser no mundo, é tarefa prematura. Elas, as mu
danças, ocorriam num contexto muito específico de convivência, em 
que muitas variáveis tiveram preponderância difícil de hierarquizar. 
No _entanto, sei que tiveram efeito duradouro em certos participantes, 
senao em todos eles. A fim de evitar, porém, certos mal-entendidos 
prováveis, desejo explicitar algumas características ausentes destas 
novas relações pessoais. 

118 

Em primeiro lugar, elas não assumiam um estilo utópico, idea
lizado, de paz e fraternidade a todo custo. Não se enquadravam em 
moldes que visassem à gentileza, à virtude ou outras fórmulas quais
quer de como se relacionar bem com os outros. Pelo contrário, esta 
nova forma de relação evitava o amoldar-se a resultados, o dizer ou 
fazer aquilo que fosse mais apropriado· para obter determinados efeitos 
ou para seguir regras. (Sentimentos verdadeiros, obviamente, são às 
vezes positivos, outras vezes negativos.) 

Em segundo lugar, também não constituíam ingênuos exercícios 
de franqueza, tão prestigiados atualmente em certas práticas. Não se 
buscava chocar ao outro e a nós, explodir em sentimentos ou violen
tar a própria vontade. Ein verdade, constatava-se que, muitas vezes, 
os fatos íntimos mais banais ou simples eram os que se propunham 
como mais espinhosos de reconhecer e expressar. (Sentimentos ver
dadeiros são 'às vezes grandiosos ou importantes, outras vezes tolos 
e fracos.) 

Em terceiro lugar, essas relações não assumiam forma estável. 
Ao discriminar mais precisamente como realmente nos sentíamos fren
te a certa pessoa, esta descoberta revelava algo intenso, de grande 
força, mas também inteiramente contido pelo seu tempo presente. 
(Sentimentos verdadeiros são às vezes permanentes, outras vezes mui
to momentâneos.) 

Isto nos leva agora a lanÇar o olhar para estas relações inter
pessoais de uma outra perspectiva. Como o relacionamento pessoal 
era facilitado e liberado entre todos os participantes, sem discriminações 
ou censuras, e como os contatos entre indivíduos, por mais intensos 
que se fizessem, não implicavam em compromisso além do aqui e 
agora, as associações interpessoais também tendiam a se basear apenas 
no· que era sentido aqui e agora. Vivenciou-se repetidamente a emo
ção de duas ou algumas pessoas se mparem de modo integral e pro
fundo por causa - e pelo tempo - de uma canção ao piano, de 
um encontro casual no jardim ou da opinião partilhada num debate 
teórico. A maneira de amar a que me refiro aqui é inteira, confiante, 
imediata e incondicional, e não ocorre com freqüência no nosso 
quotidiano. 

As condições em que vivemos talvez não favoreçam o desabro
char dos múltiplos sentimentos positivos - e negativos, evidentemente 
-- de que somos ~apazes; somos exageradamente solicitados a nos 
conduzir de formas pré-estabelecidas e a atender a assuntos conside
rados mais importantes que o mero intercámbio pessoal. Mas, além 
disso, uma entrega inteira de nós mesmos no turbilhão envolvente 
que um sentimento profundo poderia provocar costuma nos assustar, 
e prontamente o inibimos devido à sensação de perigo que o acom-
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panha. A concepção de amor que geralmente aprendemos pressupõe 
uma fase prévia em que é avaliado o que nos seria desejável, não 
apenas em termos do momento atual, mas também numa projeção 
para o futuro. Aprendemos que a demonstração de um sentimento, 
sobretudo se amoroso, pode criar expectativas que nos chegarão 
como exigências e deveres. "Sabiamente", então, buscamos evitar a 
própria vivência do sentimento como se ela representasse uma arma
dil~a na qual ficaríamos presos. Na experiência da comunidade, pa
recia-se fazer uma· reaprendizagem, e modificava-se este conceito 
anterior, pois que a expressão plena de sentimentos era admitida como 
mom~nto num processo ininterrupto de sentir e ser. Assim sendo, 
ampliava-se a possibilidade de vivências afetivas ricas livres de com
prometimentos com o futuro. Ninguém temia senti;-se responsável 
por se~s sentimentos. Podia-se assumí-los e manifestá-los, pois não 
se precisava onerar - e assim talvez reprimir - uma vivência com 
a carga ou a promessa de um amanhã. Sem este acorrentamento a 
u~ depois e um além, o amor fluía e expressava-se de modos novos, 
diversos: em palavras consoladoras, olhares companheiros, sorrisos 
calados e contatos físicos lúdicos, empáticos, próximos, suportivos 
ou meramente sensoriais. 

Com a redescoberta do amor possível, sem medo, vinha maior 
co~agem de expor a uma outra pessoa também a raiva, a inveja ou 
a I.n.segurança. A aceitação por parte de uma pessoa, por sua vez, 
facilitava a revelação de sentimentos ao grupo e à comunidade. Gra
ças ao apoio e à afeição já assegurados e pouco condicionais vinha 
a força necessária para enfrentar uma possível rejeição ou hostilidade 
provocada por se expressarem sentimentos negativos. E a decisão do 
indivíduo de se arriscar ao menosprezo ou à crítica dos outros levava 
a encontrar a surpreendente aceitação e a compreensão renovadora 
do grupo sensibilizado. 

A coragem de revelar aos outros nossas partes vulneráveis era 
em si, motivo de satisfação pessoal, por se ter conseguido superar ~ 
medo e enfrentar o perigo da perda. Além disso, a expressão imediata 
da experiência emocional e/ ou as respostas gratificantes que ela des
pert_ava em outras pessoas liberava grande parte de nossa energia, 
habitualmente reservada a defender uma auto-imagem vista como 
const~~te~ente ameaç~da. Notou-se que, durante o período inicial da 
expenencia em comumdade, as condições pouco usuais favoreceram 
o aparecimento de conflitos emocionais, muitas vezes não reconheci
dos, que em grande parte perturbaram a capacidade de organização 
harmoniosa. Tem-se como premissa comum que indivíduos reunidos 
com ~ma finalidade prática atuam e se integram somente através de 
seus mtelectos e conhecimentos objetivos, como se não carregassem 
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consigo, igualmente ativas, suas necessidades de afirmar-se, ser aceito, 
agrupar-se, etc. Não me refiro tanto a fatores idiossincrásicos ou 
patológicos como a um estilo usual de relacionamento em grupos, 
especialmente os de trabalho. Uma pressuposição de que a carga 
individual de emoções esteja fora do âmbito de uma atividade humana 
qualquer parece absurda, mas sua existência pode ser claramente 
notada na grande maioria de iniciativas de grupos com um objetivo 
especial. Escolas, congressos e empresas ilustram vigorosamente a 
ausência de uma aténção intencional às pessoas de seus integrantes, 
e lidam de preferência com aspectos isolados do ser humano - a 
perícia, a comunicação, o produto, etc. 

Na vivência da comunidade, o processo tinha caráter mais inte
gralizador e apontava um caminho diferente. Cada pessoa é confir
mada e reconhecida tal como realmente é, até onde consegue se expor, 
com seus aspectos sentidos como fortes ou fracos. Cada pessoa sente
se e se vê como elemento que não precisa recorrer a fachadas e 
disfarces para tornar-se aceitável. Nesta conjuntura, e à medida em 
que são atendidos seus· requisitos essenciais de segurança emocional, 
através da expressão de afetos, o indivíduo pode dedicar mais inte
gralmente sua energia produtiva a objetivos externos a ele. Ao final 
da experiência, no cômputo do trabalho efetivo, os índices de par~ 
ticipação real e aproveitamento duradouro foram muito superiores 
aos que se poderiam esperar de uma quinzena de debates. Apesar 
da estruturação muito reduzida e da ausência de qualquer imposição, 
os indivíduos se empenhavam em longas horas diárias de aprendiza
gem significante. Constatou-se que, mesmo frente a temas inspirado
res de grandes controvérsias e quando de fato as posições pessoais 
eram bastante diversificadas, pôde-se proceder a debates de alto nível 
e chegar a conclusões proveitosas em tempo relativamente curto. 
Apesar do intenso envolvimento déspertadL por discussões sobre tó
picos como educação ou o papel atual d~ .;mulher, ficava ausente 
qualquer sensação de deGt."s:~ emocional, cie cansaço mental ou de 
desinteresse esporádico, resultados esperados em grupos de discussão. 
Todos os programas realizados apresentaram rendimentos extraordi
nários, devido a estas características especiais que se fizeram domi
nantes nas reuniões. 

Os resultados 

Até onde se pode avaliar a expenencia, os participantes tiveram 
ocasião de crescer significativamente enquanto pessoas inteiras, com 
maior consciência de seu poder social. Além disso, conseguiram para 
si mesmos um novo acervo de reflexões teóricas e dados práticos para 
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aperfeiçoar a atividade profissional, especialmente no que ela inclua 
de relações pessoais ou de modo geral, pessoas. Nesta convivência 
experimental de comunidade, pôs-se em prática a atenção à pessoa 
como um t?do ou, ~orno o diziam alguns dos participantes, "cada 
pessoa sentm-se ouvtda''. Apesar das vivas apreensões iniciais, os 
resultados foram amplamente compensadores tanto em termos de 
satisfação pessoal como em termos de rendim~nto objetivo. 

. ~lgumas tentativas de análise, realizadas por vários grupos de 
participantes, mostraram o empenho em identificar as variáveis re
levantes na . o~tenção ~o.s resu~tados observados. O próprio número 
dessas condtçoes ~speciais destma ao fracasso qualquer pretensão a 
um estudo conclusivo. Lembremos as mais evidentes: o desligamento 
dos afazeres o~rigatórios, a se~etividade da amostra, a permanência 
em ~~cal apraztvel, a expectativa frente ao experimento, os efeitos 
mobll~~ad.ores da~ s.essões quase diárias dos grupos de encontro e a 
consctencia dos hmltes do tempo. Mesmo assim os resultados dife
riam daqueles já conhecidos no caso das circunstâncias citadas; pare
ce plausiVel que a comunidade, como tal também tenha determinado 
efeitos específicos. A hipótese levantada' pelos participantes centrali
zou-se na impor~ância do cli~a psicossocial que fora criado, no qual 
cada .pessoa set;ti~:se verdadetramente ouvida e respeitada, quaisquer 
que fossem as tdetas ou sentimentos que manifestasse. Esta sensação 
de "reconhecimento" parecia originar-se especificamente das reuniões 
gerais d~ comunidade .. Nestas ocasiões, entremeada com propostas, 
reclamaçoes e esclarecimentos, a vivência plena era liberada na ex
pressão dos sentimentos de frustração, solidariedade, raiva, angústia. 
Ao menos em parte, esta colocação ao nível afetivo pode ter sido 
responsável pelo crescente sentimento de "pertencer" à comunidade 
pela gradual relevância atribuída ao fato de encontrar-se fisicament~ 
pre~ente às :euniões e pelo elevado grau de lealdade, respeito e dedi
caçao depositados na sobrevivência ou no enriquecimento da comuni
dad em seu todo. Esta passava então a representar uma espécie de 
família, ideal e muito real. 

" .A ,~imens~o de fazer com que cada pessoa sinta-se realmente 
ouvida . aproxm~a.-se bastante, em aspectos fundamentais, à provisão 

das condiçoe~ ~acilttado:a.s de crescimento que Rogers (1957) propôs 
como nece~sa:tas e suftctentes nas relações interpessoais com finali
dade terapeutica. O grupo de estudo sobre a comunidade concluiu 
que tais condiç~es de atitude não parecem indispensáveis à formação 
de uma c~omumda~e; mas qu~ ,s~a importância seria básica para a 
manutenç~o d?. espmto comumtano, sem o qual a própria comunida
d~ se extmg.uma. As numerosas tentativas, no passado e hoje, de 
cnar comumdades como forma social alternativa de vida têm fra-
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cassado em prover condições que lhes assegurem uma continuidade 
satisfatória. A experiência que vivíamos e observávamos ali sugeria 
uma considerável probabilidade de que tais condições necessárias 
também se referissem a esta necessidade, geralmente desconsiderada, 
de "receber" ou integrar os indivíduos como membros inerentes e 
diretores do grupo comunitário. A "introjeção" da figura comunitária 
seria condição necessária à sua evolução construtiva. Por sua vez, 
esta assimilação na comunidade dependeria do atendimento à neces
sidade de "sentir-se ouvido". Prover esta condição, contudo, exige a 
presença de pessoas que estejam evidentemente aptas a "ouvir". Neste 
sentido, é viável caracterizarmos uma comunidade auto-governada, 
produtiva e também satisfatória do ponto de vista do crescimento 
humano do seguinte modo: a atuação de governantes ou coordena
dores seria eliminada e substituída pela participação de facilitadores, 
pela inclusão de grupos de encontro intensivos e por outras providên
cias que levariam em conta a pessoa inteira, sem separá-la artificial
mente em emocional e racional. Sem dúvida, trata-se de conclusões 
demasiado audazes em vista da insuficiência de dados a respeito. 
Além disso, o caminho deduzido como forma apropriada de estrutura 
social apresenta-se cheio de incógnitas e renega a importância tradi
cionalmente atribuída a outros fatores, tais como objetivos, tipo de 
participantes, aspectos sócio-econômicos, etc. Mesmo assim, o expe
rimento indica de modo claro que certos fatos até agora não foram 
suficientemente considerados. 

Os resultados obtidos, semelhantes aos que os participantes en
contraram nos poucos laboratórios d':l mesma espécie já realizados 
pelo Center for Studies o/ the Person, parecem bastante relevantes 
para merecer estudos adicionais, sob forma de réplica do experimento 
e aprofundamento da análise. Caso tais resultados fossem confirmados, 
isto significaria que uma abordagem centrada na pessoa é uma 
condição favorável, quem sabe essencial, para a formação bem suce
dida de um grupo de convivência ou trabalho. 

Reflexões de súmula 

Pretendi relatar aqui alguns dos momentos e v1vencias sentidos 
como relevantes durante a participação num experimento de comuni
dade. Preocupei-me em tentar contar o que se passou, tal como o vi, 
sem deter-me em aprofundamentos teóricos ou em descrições de mi
nhas próprias· vivências mais significativas. No entanto, senti-me livre 
para recorrer a minhas próprias experiências como amostra represen
tativa do que ocorria nos participantes, e creio terem ficado claras · 
minhas opiniões pessoais sobre o que desencadeava os processos 
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observados. Uma das razões pelas quais não me empenhei mais em 
trazer ao leitor a representação, em palavras, do clima e dos proces
sos pessoais vivenciados, é que o próprio Rogers (no prelo, Cap .. 8) 
conseguiu fazê-lo de maneira extraordinariamente realista e completa, 
a partir de certos momentos desta vivência. E mesmo no presente 
relato espero que seja possível captar algo desta experiência pessoal 
incrivelmente fascinante, rica e marcante. Eu gostaria que ela fosse 
proporcionada a todas as pessoas do mundo, na medida em que sinto 
que cada um dos que participaram dos experimentos realizados até 
hoje é, sem dúvida, uma pessoa extremamente privilegiada e mais apta 
a lidar produtivamente com as condições de seu meio. 

Ocorrem-me alguns comentários sobre os três temas que vejo 
como centrais neste tipo de laboratório de comunidade. A formação 
e a vida desta espécie de grande grupo concerne, a meu ver, três 
importante aspectos da vida do homem moderno, a saber: o processo 
de crescimento pessoal, o problema do poder e o conceito de pessoa 
social plena. 

O crescimento pessoal na comunidade centrada na pessoa 

Em que sentido e até que ponto uma experiência como a da co
munidade proposta teria efeitos. específicos no desenvolvimento da 
pessoa é uma questão a que só maiores estudos e comparações pode
rão ajudar a responder. Contudo, algumas indicações de possível 
utilidade já surgem a respeito. 

Os efeitos individuais observados no experimento assemelham-se 
muito aos produzidos por atendimento de tipo psicoterápico, quando 
este é bem sucedido. As formas e os procedimentos que caracterizaram 
a comunidade referida estavam indubitavelmente distantes de um 
atendimento tradicional com objetivos de cura. Mas, quem sabe, os 
procedimentos utilizados ou mesmo o caráter essencial das relações 
interpessoais seriam semelhantes àqueles que normalmente o indivíduo 
só consegue encontrar em situações especiais, como a da consulta 
psicológica ou a do grupo de terapia. Segundo a posição de conside
rável número de autores, a proposição rogeriana de terapia de que a 
relação é, em si, o elemento terapêutico - e não apenas um contexto 
em que a terapia se desenrola, através de outros recursos usados 
pelo terapeuta - nos permitiria conceber qualquer relacionamento 
interpessoal como potencialmente terapêutico, desde que preenchesse 
certas condições básicas de atitude. Cria-se, com isto, certa confusão 
nos limites que seriam específicos à relação de terapia ou aconselha
mento psicológico. Pattterson (1974), ao discutir este relacionamento, 
propõe que ele consiste em algo diferente de uma amizade, embora 
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haja elementos comuns a ambos. A ligação entre a psicoterapia 
vista como fundamentada num certo tipo benéfico de relações hu
manas ~ e a amizade, esta definida como uma "boa relação humana",· 
é claramente levada em conta pelo autor, quando afirma: "Aqueles 
que vêm a precisar de psicoterapia. . . são aqueles que não receberam 
e/ ou não percebem níveis adequados destas condições (que são as 
de uma relação terapêutica) provindas de outras pessoas" (p. 153). 
As condições necessárias ao crescimento pessoal livre, isto é, as 
condições terapêuticas, são portanto entendidas como algo que as 
pessoas no ambiente podem suprir. Nos intercâmbios pessoais da 
comunidade, não havia fronteiras claras entre quem ajudava e quem 
era ajudado, pois cada indivíduo - inclusive os membros da equipe 
de facilítadores - colocava-se nas duas posições em momentos di
versos. O velho ditado de que não basta saber dar, mas que também 
é preciso saber receber, aplica-se perfeitamente ao conceito de ajuda 
pessoal. Cada participante entre qualquer dos 134 outros participan
tes, podia ora ajudar ora receber ajuda. Através de atitudes facilita
claras que promoviam alívio de ansiedade, correção de auto-imagem, 
abertura às próprias vivências, produziam-se efeitos que costumamos 
associar à psicoterapia. 

Entretanto, esta explicação plausível não parece suficiente para 
abranger toda a qualidade dos efeitos observados. Sem dúvida, os 
"outros" tornavam-se importantes enquanto pessoas a quem se res
peitava e compreendia, e que retribuíam de forma equivalente o au
têntico interesse que lhes era dedicado. Um fato extremamente notório 
no desenvolvimento da quinzena foi o florescimento brusco e intenso 
do sentimento da própria força e individualidade, efeito que as con
dições interpessoais favoráveis só explicam parcialmente. Haveria aqui, 
parecia, algo diferente ou adicional à relação terapêutica descrita por 
Patterson. 

Num ensaio, Arendt ( 1971) examina, com a lúcida paixão que 
a caracterizava, o que ela rotula a "dominação total" buscada nos 
campos de extermínio e concentração por regimes totalitários. Diz 
ela: "A total dominação se empenha em organizar a pluralidade e a 
diferenciação infinitas dos seres humanos como se toda a humanidade 
fosse um único indivíduo." (p. 217). Adiante, expõe a tese segundo 
a qual este desmoronamento do ser humano, fenômeno necessário 
para se alcançar a dominação total, se dá mediante três formas dife
rentes de desapropriação que tais regimes utilizavam. O que fazia 
dele um "homem" se desintegrava no indivíduo levado ao campo de 
concentração, à proporção que lhe era retirada a sua identidade ju
rídica (seus direitos, seus títulos). A segunda forma de desapropriação 
da qualidade humana era a que atingia a pessoa moral no homem, 
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tornando-o incapaz de solidariedade, heroísmo ou resistência, pois 
nenhuma destas alternativas satisfaria sua consciência, já que a opção 
deixa de se referir ao bem e ao mal, mas significa escolher entre duas 
formas de mal. Como exemplo deste tipo insolúvel de dilema para a 
identidade moral a autora coloca a impossibilidade de uma decisãp 
moral no caso ,;_ .. do homem que se depara com a alternativa de 
trair e, portanto, assassinar seus amigos ou de enviar. sua ~ulher e 
seus filhos, por quem é responsável em todos. os se?bdo_s, a morte; 
quando mesmo o suicídio significaria o assassmato Imediato de sua 
própria família - como poderá decidir?" (p. 241) 

A aniquilação que Arendt considera, porém, com? o ~or~o~ ma~s 
total é a da individualidade do ser humano. "Destrmr a mdtviduah
dade é destruir a espontaneidade, a força do homem para iniciar ~lgo 
novo a partir de seus próprios recursos, algo que não se pode explicar 
com base em reações ao ambiente e aos acontecimentos" (pp 245-
246). 

A análise feita pela escritora é a do caso extremo de violência, 
tal como perpetrada com absoluto êxito nos campos nazistas de 
concentração e extermínio. Ela se detém no mal em sua forma radical, 
que produz um ser "morrente", os homens que passam siT?plesmente 
a não existir nem para si, e cujo protesto torna-se sem sentido porque 
seu próprio ser perdeu qualquer significância. Mas o que ela, denuncia, 
para o inevitável horror de quem a ouve, como forma posstvel d~ ~~r 
não-humano, infelizmente não se limita à situação extrema e umca 
da qual ela trata, e porisso nos desperta uma atenção mais alerta, e 
mesmo um medo sadio. 

Podemos encontrar, nas culturas hoje dominantes, fenômenos 
que parcialmente se aproximam das causas e efeitos que caracterizam 
a condição totalmente apavorante que Arendt descreve. O homem 
civilizado atual tende a se inserir num grupo social e numa família 
que já não lhe podem dar um espaço de vida seguro e definido; min
guaram os laços que determinavam seus inalienáveis . di:eitos e. ~uas 
inesperáveis obrigações; a mobilidade crescente dos limites soctms e 
geográficos cria contínuas lacunas e, com elas, a sensação de imper
manência. O credo religioso perde sua indiscutibilidade, a reverência 
aos ancestrais desaparece, sua liberdade pessoal e social . é constante
mente reduzida - que alicerces lhe restam? Assim sendo, o homem 
se questiona quanto à sua própria relevância frente a.o mundo, a 
Deus e a si mesmo. Se buscarmos eventos de cunho mais concreto e 
m\!nos dramático, vemo-los no fato de que cada um de nós é cumula
tivamente confundido com a coleção de documentos e números que 
nos classifica num mundo altamente burocratizado. Somos muitos, 
e cada vez ~ais, freqüentemente identificados pelo que produzimos, 
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antes do que pelo que somos. Em suma, não seria isto uma perda, 
ainda que parcial, lenta, da identidade em seus três aspectos - jurí- . 
dico, moral e individual? Esta perda que Arendt iguala à destruição 
da qualidade de ser humano? 

Se tais conjeturas contêm uma parcela de verdade, proponho 
que é possível o experimento de uma comunidade centrada na pessoa 
representar, deliberadamente ou não, um movimento exatamente opos
to ao que Arendt caracteriza como dominação total. O laboratório 
constituiria então um esforço para cultivar e revigorar a pluralidade 
e a diferenciação infinitas dos seres humanos, um meio de dotar o 
indivíduo da individualidade de que tem sido desapropriado, em 
contraposição a um objetivo com caráter totalitário, homogeneizante 
e desumanizador. Encarada por este prisma, a vivência provida pela 
comunidade teria uma finalidade terapêutica mais profunda e mais 
ampla. Pode-se contestar que qualquer forma de atendimento psico
terápico busca a identidade individual, argumento sem dúvida válido. 
O que desejo ressaltar aqui, no entanto, é o uso do anonimato na 
massa dominada, um meio que Arendt descreve como poderoso, em
bora não único, para destruir a identidade. E, em contrapartida, o 
uso possível do reconhecimento na massa livre, um meio que a comu
nidade centrada na pessoa apresenta como poderoso, embora não 
único, para restituir a identidade. Um processo dessa natureza, se 
verdadeiro, explicaria de um modo mais abrangente as notáveis pro
vas de intenso aproveitamento pessoal observado no decorrer de 
quinze dias. Teríamos então o efeito individualizante em seu ponto 
mais alto, quando a pessoa se insere numa vivência social promove
dota do crescimento do ser humano. 

O poder da pessoa 

Trata-se de um conceito que abordo com receio, devido a sua 
complexidade e a meu próprio despreparo. Não posso deixá-lo sem 
menção, contudo, pela importância que assumiu para o desenrolar do 
processo da comunidade. Houve aspectos relacionados a ele que cla
ramente teriam analogia na política e, por outro lado, outros aspectos 
que se ligam à questão das potencialidades individuais. Tais áreas 
se me apresentam por enquanto como tópicos externos, até para mera 
conjetura. Limitar-me-ei a apontar àlguns fatos de possível interesse, 
com a perspectiva de que, na pessoa, poder e liberdade completam 
uma mesma dimensão. 

Deste ponto de vista, fala-se aqui do poder que temos enquanto 
pessoa, conceito que se relaciona com o poder. do cidadão mas não 
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se· confunde com ele. Os limites estabelecidos pelos órgãos sociais 
são, eles próprios, instáveis, e não serão considerados aqui, exceto 
como uma instância à qual também se aplicaria o poder pessoal. 

O conflito mais crítico enfrentado pelo laboratório da comunidade 
foi justamente aquele que se criou em torno do poder. Na medida em 
que os "governantes" previstos, ou seja, os membros da equipe, não 
assumiram o poder que de bom grado lhes concedêramos, a questão 
inicial sobre quem se encarregaria . de dar uma direção aos trabalhos 
assumiu rapidamente outra feição. Basicamente, a deliberação que se 
propunha, e que permaneceu acesa até o final do prazo da comuni
dade, referiu-se à extensão em que desejávamos delegar a outras 
pessoas o nosso poder individual. Sem dúvida, a matéria em debate 
não tinha importância realmente fundamental; o que importava, e 
isto foi-se . tornando mais claro, era o pr6-prio princípio envolvido, 
de entregarmos a quem quer que fosse uma - mesmo que única e 
pequena - decisão por nós. Por circunstâncias diversas, colocou-se 
em aberto a possibilidade de um autogoverno assumido pela co
munidade inteira, embora se deva dizer que o significado e a forma 
de tal possibilidade eram absolutamente nebulosos. Mas, ao final da 
experiência, ela já tinha um sentido próprio e razoavelmente claro 
para quem se empenhara em torná-la concreta. Sem grandes preten
sões frente a este assunto complicadíssimo, eis alguns dos aspectos 
que foram notados: 

1 - A comunidade, pelo tempo que lhe foi dado de existência, 
conseguiu encontrar objetivos seus e agir no sentido de alcançá-los, 
sem um único elemento - indivíduo, grupo ou programas prévios -
em período algum ter sido visto ôu tratado como líder. Esta recusa 
em se "deixar governar" foi bem ilustrada nos primeiros dias, quando 
um grupo de voluntários não foi aceito para organizar os trabalhos 
propostos. 

2 - As direções tomadas pela comunidade (vistas através do 
desenrolar de cada reunião e das formas pelas quais se ocupava o 
tempo) foram constantemente variáveis, segundo o que de momento 
a momento lhe parecesse prioritário. sem uma preocupação em seguir 
rigidamente prévias resoluções. Assim, por exemplo, uma entrevista 
informal, coletiva e muito desejada com Rogers foi diversas vezes 
adiada para se aproveitar o tempo de maneiras que convencionalmente 
seriam consideradas menos relevantes. Quando finalmente se deu a 
entrevista, porém, constituiu-se numa experiência inesquecível, em parte 
pela vibrante expectativa e pelo profundo interesse dos participantes. 

3 - A distribuição do poder entre os membros da comunidaqe 
foi, na prática, totalmente desvinculada de considerações avaliativas, 
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e cada contribuição era recebida com um real interesse dirigido à 
pessoa que se manifestava e ao conteúdo do que vinha expor, sem 
que tal atitude em nada se assemelhasse à distante polidez que muitas 
vezes passa por respeito às opiniões alheias. Esta atitude de verdadeiro 
respeito pelo outro transparecià, pelo contrário, na infalibilidade de 
uma resposta autêntica ao que era trazido. 

Um indício claro de que não havia discriminação por idade, grau 
de segurança, renome, etc. se deduz do fato que se segue. No início, a 
inexistência de um coordenador nas reuniões trouxe uma série de 
problemas "bobos" a resolver pela comunidade, e um deles foi o de 
estabelecer um sistema pelo qual todos tivessem oportunidade de 
serem ouvidos. Como e a quem pedir a palavra foi um problema frus
trador e irritante, que não foi solucionado, e que por algum tempo fez 
com que certas pessoas ocupassem muita atenção, enquanto outras 
não encontravam brecha ou coragem para se fazerem ouvir: O proble
ma solucionou-se deixando de existir. Surgiu uma espécie de calma, 
em que se conseguiu o estranho milagre de cada um se colocar no 
momento que o quisesse, sem precisar de autorização ou insistência. 

4 - Na medida em que cada membro sentia-se seguro de seu 
poder na comunidade, não havia nas reuniões perda de tempo. com 
comunicações pouco relevantes, embora todos os assuntos fossem 
igualmente aceitos. Pôde-se observar que, aos poucos, extinguiram
se as ocasiões em que pessoas falavam sem estar profundamente en
volvidas no que desejavam transmitir. Formava-se assim um círculo 
harmonioso, em que se ouvia, porque o que fosse comunicado era, 
de fato e de algum modo, significante. Mas ouvir e aceitar nada 
tinham de passivo. Poderiam resultar num silêncio de assentimento 
ou imensa solidariedade, numa feliz gargalhada geral, num arroubo 
de discordâncias apaixonadas ou num rumo para a comunidade, mas 
nunca no descaso ou na indiferença. Por exemplo: os assuntos de 
uma mesma reunião poderiam abranger, sem qualquer ordem, a 
proposta longamente discutida de colaboração com o movimento sin
dical dos agricultores mexicanos; o convite para se organizar um 
churrasco nos gramados; o relato - entrecortado de lágrimas e se-, 
guido de muitos minutos de respostas - de como alguém se sentia 
só naquele momento; uma acusação (que veio a ser debatida em 
posteriores reuniões do grupo) de que nada em nossa experiência 
de elite poderia servir às condições cio oprimido; um lembrete de 
que na ala C se faria urna sessão de massagens após a reunião geral; 
uns instantes de silêncio, solicitados para nos sentirmos presentes; o 
aviso de que certas apostilas estavam prontas; a mostra de slides 
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feitos num grupo de discussão. . . A leitura desta lista parece-me 
seca, mas ela se refere a fatos e idéias dos quais todos participávamos. 

5 - A percepção gradual de que, na comunidade, cada pessoa 
era plena dete~tora do poder de propor, exortar, pedir, revelar, dis
cordar ou ap01ar e, ao mesmo tempo, a crescente consciência da 
força deste poder pessoal no destino da comunidade foram fatores 
que ajudaram a promover algumas mudanças, às vezes muito pro
fundas, nas pessoas. Elas passaram a conhecer melhor a extensão 
~ o impacto de seu _poder no ~undo ~ sua volta. Aprenderam que 
tmham o poder, mUitas vezes msuspeltado, de dizer não a certas 
condições humilhantes às quais se submetiam, ou de afirmar as suas 
pró~rias condições básicas. Lembro-me, especialmente, de um homem 
gentil tolhido por uma mãe autoritária que ele tentava em vão satis
fazer; que pela primeira vez propôs-lhe com firmeza novas bases de 
relacwnamen.to. ~ rosto dele resplandecia (como se diz), embora não 
soubesse quais serram os resultados desta nova atitude: "Eu posso ... " 

Essas são algumas facetas de uma modalidade pouco usual· de 
entender e distribuir o poder da pessoa, quando 0 centro não é 

0 
pod~r, mas sim a própria pessoa dotada de poder sobre 0 que faz 
de si mesma. 

A pessoa social plena 

A pessoa plena é a que consegue dirigir-se ao "ser o que real
mente se é", e representa para cada um de nós uma possibilidade de 
ser; com a qual Rogers ( 1961 ) tem acenado. Em seus primeiros 
artigos sobre como seria a pessoa plenamente desenvolvida descre
via-a em função da situação de psicoterapia em consultório onde 
po~tanto, Rogers focalizava somente a pessoa. Depois, passou a ve; 
mais no problema de ~er humano. a relação de pessoa a pessoa. Mais 
recen~emente, tem d.ed1cado especral atenção ao processo de tornar-se 
parcerro, tal como VIsto no casamento e nas alternativas a ele (Rogers 
1972). Neste novo .enfoque, delineia-se aos poucos 0 processo d~ 
t~rnar-se pessoa soczal plena. Algumas características deste processo 
sao es_boçadas numa experiência social como a do laboratório de 
co:numdade. ~ integração em harmonia dos sentimentos, idéias e 
açoes no conti~uo .congruente .d~ .pessoa plena se coloca no experi
mento do maciO-grupo c?mumtano, onde cada nova vivência, toda 
d~scobertu c. c~da aprendizagem são imediatamente testadas e corri
gidas ou ass1mdadas ao eu. Esta pessoa que busca sua plenitude não 
explora apenas os seus verdadeiros sentimentos, desejos e valores. 
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Explora-os em meio ao quadro social, na própria situação de rela
cionamento que está vivenciando. A percepção quanto a si e aos 
outros pode ser reelaborada com o auxílio destes outros e das expe
riências de troca que oferecem. 

Por outro lado, o experimento de comunidade pode ser enca
rado como um instrumento que devolve ao homem seu senso de li
gação e de responsabilidade para com toda a sua espécie. Num histó
rico em que o movimento natural nos faria cidadãos de um universo 
que perdeu suas subfronteiras, a propensão tem sido antes a de cada 
um tonar-se cidadão de seu reduzido mundo particular. A consciên
cia social honesta, com seus deveres e suas identificações mais nobres, 
tende a ser submersa por interesses que, na melhor das hipóteses, são 
medíocres quanto a seu alcance. A literatura especializada, tal como 
as modas filosóficas que a acompanham, reflete um quadro assustador 
de enclausuramento, alienação e hedonismo como valores desejáveis. 
Graças a técnicas especiais, algumas das quais importadas do Oriente, 
aprende-se a sentir plenamente a si mesmo, a não se deixar afetar por 
emoções ou pessoas que nos perturbam, a encontrar refúgio isolado 
em estranhos estados alterados de consciência. Por outro lado, afluem 
métodos de lidar o mais eficazmente possível com outras pessoas, de 
modo que elas atendam a nossos desejos - de produção, sexo, 
compra, companhia, etc. 

Neste sentido, a busca da individualidade ameaçada toma o rumo 
do egoísmo, do afastamento e de uma espécie de não-humanidade. 
Frente aos draconianos problemas que enfrenta no mundo atual, o 
homem, em sua luta para não submergir, pode acabar se perdendo 
num não-estar-aqui que, incautamente, o leva a não-ser. Esta pers
pectiva angustiante do não-ser muitas vezes se concretiza nas próprias 
tentativas de escapar a ela. 

O processo de auto-conhecimento e crescimento adquire seu 
sentido mais profundo quando se realiza na ação social da pessoa 
plena. As fórmulas, mágicas e tão atraentes, para aprender a se per
ceber mais, a aumentar a capacidade sensorial ou a promover a· ex
pansão da consciência, enquanto finalidade última, se esvaziam de 
sentido. Ao invés de meios para atingir a plenitude, transformam-se 
em procedimentos que a limitam. Nas palavras de Tillich (1974): 
"Um self que se tornou objeto de cálculos e manipulação deixou de 
ser um self. Tornou-se uma coisa" (p. 124). 

A identidade do indivíduo é uma individualidade social, e talvez 
deva ser reconstruída após os estragos que sofreu em guerras mundiais 
e locais, em terremotos de avanço tecnológico e muitos outros golpes 
que lhe foram deflagrados. Ê possível que esta reconstrução encontre 
um terreno bastante favorável num tipo de sociedade cujo tamanho 
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inicial seja menos aterrador que nossas. macro-comunidades. Uma tal 
vivência social poderia ser estabelecida, senão em caráter permanen
te, em "laboratórios" onde as pessoas viriam para se desenvolver e 
elaborar novas formas de estrutura e convivência para a sua sociedade. 

Conclusão 

A ACP (Abordagem Centrada na Pessoa) é um caminho que 
se propõe como elemento importante na tentativa de encontrar as 
muito necessárias novas formas do viver social. Como ponto de par
tida, poderá ser de extrema influência nas direções que venham a 
ser as escolhidas de cada pessoa para a sua construção do mundo. 
E, porisso - obrigada, Carl. 
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Capítulo VI 

A política da educação 

Carl R. Rogers 

Quero apresentar aqui, da forma mais clara que eu puder, dois 
rumos bastante divergentes em educação, e considerar a política de 
ensino implícita em cada um deles. 

Antes de continuar, devo esclarecer ao que me refiro pela pala
vra "política". Não estou em absoluto pensando em partidos políticos 
ou em organizações governamentais. Uso o termo em seu sentido 
moderno. Ouvimos falar da "política da família", da "política da 
psicoterapia" ou da "política sexual". Neste sentido atual, considero 
que a palavra "política" tem a ver com poder ou controle em rela
ções interpessoais e com a medida em que as pessoas se empenham 
para obter este poder - ou para abdicar dele. Tem a ver com as 
táticas e estratégias pelas quais as pessoas exercem controle umas 
sobre as outras ou delegam tal poder. Tem a ver com a maneira pela 
qual as decisões são tomadas. Quem as toma? o_nde está o_lo~u:, ou 
centro do poder de decidir? Tem a ver com os efeitos, sobre md1v1duos 
ou sistemas, dessas ações orientadas para o poder. Assim, quando 
menciono aqui a palavra "política", estes são os significados que lhe 
atribuo. 

Feita esta explicação preliminar, gostaria de me voltar para 
as características de duas modalidades de ensino. Acredito que pode
mos considerá-las como existindo num contínuo, com a forma tradi
cional num extremo da escala e uma posição centrada na pessoa no 
outro extremo. Parece-me que qualquer esforço educacional, assim 
como qualquer educador, pode ser localizado em um dos pontos desta 

Tradução de Rachei Rosenberg. 
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escala. Talvez vocês queiram ponderar onde vocês mesmos, o seu 
departamento, ou mesmo a sua instituição, seriam localizados neste 
contínuo. 

Vejamos primeiro o ensino convencional tal como o temos co
nhecido por muito tempo neste país. Quero descrever o que penso 
ser suas características principais, tais como são vivenciadas por 
estudantes e professores. 

1 . O professor é possuidor do conhecimento, o aluno suposto 
recipiente. O professor é o perito. Conhece seu campo. O estudante 
senta-se, lápis e caderno prontos, aguardando as palavras de sabe
doria. Há uma diferença substancial de nível entre o status do ins
trutor e o do estudante. 

2. A aula, ou algum meio de instrução verbal, é a forma prin
cipal de colocar conhecimento no recipiente. O exame avalia até 
onde o estudante o recebeu. Estes são os elementos centrais deste 
tipo de educação. O porquê da aula ser vista como forma principal 
de instrução constitui um mistério. Tal noção fazia sentido enquanto 
não se publicavam livros, mas sua fundamentação atual quase nunca 
é explicitada. Igualmente misteriosa é a ênfase crescente em provas 
e exames. Com certeza, a sua importância neste país aumentou imen
samente nas últimas décadas. 

3. O professor é possuidor do poder, o estudante aquele que 
obedece (o administrador também é possuidor do poder e tanto es
tudante como professor são os que obedecem). O controle é sempre 
exercido para baixo. 

4. Reger pela autoridade é a prática adotada na sala de aula. 
(Novos professores muitas vezes são aconselhados: "Assegure-se de 
obter controle dos seus alunos logo no primeiro dia.")' A figura de 
autoridade - o professor - é de fato a figura central no ensino. 
Ele pode ser profundamente admirado ou desprezado como fonte de 
conhecimento, mas o professor é sempre o centro. 

5. O grau de confiança é mínimo. Mais evidente é a desconfian
ça do professor em relação ao estudante. Não se pode esperar que o 
estudante trabalhe de modo satisfatório sem que o professor esteja 
constantemente verificando e supervisionando o que ele faz. A des
confiança do estudante em relação ao professor é mais difusa -
uma falta de confiança nos motivos, na sinceridade, na justiça, na 
competência do professor. (Pode haver um. relacionamento genuíno 
entre um conferencista agradável e aqueles que estão sendo entreti
dos por ele. Pode haver admiração pelo professor, mas a confiança 
mútua não é um ingrediente observável). 
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6. Os sujeitos (estudantes) são mais bem governados se manti
dos num estado intermitente ou constante de medo. Não há hoje 
muita punição física, mas a crítica pública e o ridículo, além de um 
temor constante de fracasso, são até mais potentes. Este estado de 
medo parece-me crescer à medida que galgamos a escada acadêmica, 
pois o estudante tem mais a perder. Na escola primária o indivíduo 
pode ser alvo de zombaria ou visto como um tolo. Na escola secun
dária, acresce-se a isto o medo de não se formar e sofrer, em conse
qüência, desvantagens profissionais, econômicas e acadêmicas. Na 
universidade, todas estas conseqüências são ampliadas e intensificadas. 
No nível de pós-graduação, a tutela exercida por um único professor 
oferece ainda maiores oportunidades para a extrema punição por um 
capricho autocrático. Muitos estudantes pós-graduados não obtiveram 
seus títulos por se recusarem a obedecer a seu professor-orientador ou 
por não se conformar a todos os seus desejos. A posição desses alunos 
torna-se análoga à de um escravo qualquer, sujeito ao poder de vida 
e morte de um déspota oriental. 

7. A democracia e seus valores são tratados na prática com 
descaso e escárnio. O estudante não participa na escolha de suas 
metas, de seu currículo ou de seu modo de trabalho. São todos esco
lhidos para ele. Não toma parte na escolha do pessoal docente, nem 
tem qualquer voz no rumo educacional. Do mesmo modo, em geral 
os professores não participam na escolha dos funcionários adminis
trativos. E muitas vezes, também, são excluídos da determinação 
da prática pedagógica. No todo, há um contraste gritante com todos 
os ensinamentos sobre as virtudes da democracia, a importância do 
"mundo livre'· e conceitos similares. As práticas políticas da escola 
encontram-se, portanto, no mais gritante contraste com aquilo que 
é ensinado. Enquanto o estudante é ensinado que liberdade e res
ponsabilidade são os aspectos mais gloriosos de "nossa democracia", 
vivencia a si próprio como impotente, pouco livre e quase sem opor
tunidade de exercer escolhas ou assumir responsabilidades. 

8. No sistema educacional, há lugar apenas para o intelecto, 
não para a pessoa como um todo. Na escola primária, a curiosidade 
esfusiante da criança normal e seu excesso de energia física são con
trolados e, se possível, abafados. Na escola secundária, o interesse 
principal de todos os alunos - sexo e os relacionamentos emocio
nais e físicos entre os sexos - recebe inatenção quase total, e eviden
temente não é considerado como área importante de aprendizagem. 
Há pouquíssimo espaço para emoções na escola secundária. E na 
universidade a situação é ainda mais extrema - admite-se a mente 
e nada mais. 

Se alguém imaginar que tais pontos de vista desapareceram ou 
que estou exagerando o quadro, basta que nos voltemos ao jornal 
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The Los Angeles Times, de 13 de dezembro de 1974. Constatamos 
aqui que a Universidade da Califórnia (englobando todas as univer
sidades do Estado - Berkeley, UCLA e outras) empenha-se et·~ 
manter J ohn Vasconcellos, um legislador estadual, fora de quais
quer comissões relacionadas com o regimento da Universidade. Du
rante os 3 últimos anos, Vasconcellos tinha chefiado, com distinção, 
um estudo legislativo sobre o ensino superior. E por que razão esta
ria a Universidade tentando afastá-lo de qualquer participação na 
política universitária? Pelo fato de ele defender duas alterações. Em 
primeiro lugar, propõe reservar uma porcentagem do orçamento para 
programas educativos inovadores. A isto decididamente se opõem os 
administradores da Universidade. Porém o motivo principal de 
oposição a ele, segundo o Dr. Jay Michael, um vice-presidente da 
Universidade, é a sua pretensão de incluir aprendizagem tanto "afe
tiva como cognitiva". Afirma Michael: "Acreditamos ... haver um 
conhecimento que existe à parte, e, além, de como uma pessoa se 
sente. . . e tal conhecimento acumulado pela humanidade é cogniti
vo. Pode ser transmitido, ensinado e aprendido, e a busca desta es
pécie de conhecimento constitui a pesquisa acadêmica." Continua: 
"Parece-nos que (Vasconcellos) gostaria de abandonar a aprendizagem 
cognitiva, ou pelo menos reduzir a sua importância a um nível que 
os estudiosos não podem aceitar ... " 

Em resposta, Vasconcelos diz valorizar habilidades cognitivas, 
" ... porém acredito também que o componente afetivo, emocional... 
é extremamente importante." Considera que as capacidades cogniti
vas deveriam ser associadas a um melhor conhecimento de si e do 
comportamento interpessoal. 

A política dessa diferença é absolutamente fascinante. O vice
presidente sem dúvida apoia a teoria "cântaro e caneca" de ensino, 
ou seja, de que os docentes possuem o conhecimento puramente 
intelectivo e factual e transferem-no ao recipiente passivo. O Dr. Mi
cl;ael vê-se tão ameaçado pela menor possibilidade de mudança, que 
se opõe a qualquer inovação no procedimento educacional. Mas, 
de todas, a idéia mais ameaçadora é a de que tanto docentes quanto 
discentes sejam humanos porque vívenciam um componente de sen
timento em todo saber. Se tal idéia viesse a ser admitida, mesmo que 
só em parte, estudantes e professores se encontrariam num nível 
mais homogêneo e a política de dominação viria a se enfraquecer. 
Eis pois a posição de um administrador importante de um dos "gran
des" sistemas universitários no início de 197 5! Ele se opõe à 
aprendizagem pela pessoa toda! 

Este quadro tradicional da educação escolar é extremamente 
comum. Estou certo de que nós todos já o vimos e vivenciamos. No 
entanto, não é mais considerado como o único rumo possível de se 
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seguir em educação. Uma década atrás, uns po?~os pioneir.os solitários 
ofereciam alguma alternativa ao quadro tradtcw~al. HoJe, em tod~ 
cidade grande dos Estados Unidos, acham-se mmtas e por vezes ate 
dúzias de escolas - "escolas alternativas", "escolas livres", "univer
sidades abertas" - nas quais o caminho do ensino se afastou do tra
dicional, AÍas quais se desenvolve a aprendizagem humanist.a, ~e?
trada na pessoa, or~entada para o processo. Realiza-se um s~mposw 
sobre ela até mesmo no Estado da Georgia1 

- com temas tats como 
a sala de aula centrada na pessoa. Torna-se então mais ainda justi
ficado tentar descrever, também de forma breve, os aspectos carac
terísticos destes centros de aprendizagem. O esboço que se segue tem 
em vista a pblítica do empreendimento. 

Os fundamentos de um centro para a aprendizagem 
centrada na pessoa 

O primeiro da lista é essencialment~ un:a precondição. Os 
outros constituem aspectos que se podem vtvenctar ou observar numa 
escola deste tipo, qualquer que seja o grau de instrução a que ela 
se dedique. 

1. Precondição. Um chefe ou uma pessoa percebida como fi
gura de autoridade na situação tem uma segurança s~ficiente em si 
mesma e em sua relação com outros para poder confiar fundamen
talmente na capacidade de outras p~ssoas para pensar por si mesm~s, 
aprender por si mesmas. Se a precondição existe, os aspectos segum
tes se tornam possíveis e tendem a ser implementados. 

2. A pessoa facilitadora partilha com os outros - estudantes 
e talvez pais ou membros da comunidade - a responsabilidade pelo 
processo de aprendizagem. O planejamento curricular, a forma de 
administrar e operar, a subvenção e o estabelecimento de práticas, 
são todas elas responsabilidades do grupo específico envolvido. 
Assim, uma classe seria responsável por ·seu próprio currículo, mas 
o grupo maior como um todo seria o responsável pelas normas ge
rais. De qualquer modo, a responsabilidade é compartilhada. 

3. O facilitador provê recursos de aprendizagem - seus pró
prios e os de sua própria experiência, de livros, material didático ou 
experiências de comunidade. Encoraja os aprendizes a contribuir com 
recursos de que tenham conhecimento ou nos quais tenham experiên
cia. Abre as portas a recursos externos à experiência do grupo. 

1 A Georgia é considerada, entre os Estados norte-americanos, extremamente 
conservadora (N. T.). 
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4. O estudante desenvolve seu próprio programa de aprendiza
gem, quer sozinho quer em cooperação com outros. Explorando seus 
interesses pessoais frente a essa riqueza de recursos, faz a escolha de 
sua própria direção de aprendizagem e assume a responsabilidade 
pelas conseqüências de suas opções. 

5. Um clima facilitador de aprendizagem é oferecido. Em reu
niões da classe ou da escola toda, conta-se com uma atmosfera dt 
autenticidade, de consideração pelo outro e de interesse compreensivo. 
Este clima pode brotar inicialmente da pessoa percebida como orien
tador. À medida que prossegue o processo de aprendizagem, passa 
a ser mais e mais freqüentemente provido pelos estudantes uns aos 
outros. O aprender mútuo torna-se tão importante como aprender de 
livros, de filmes ou de experiências do ambiente. 

6. Vê-se que o foco primordial está no favorecer o processo con
tínuo de aprendizagem. O conteúdo da aprendizagem, embora signifi
cante, recai para um lugar secundário. Assim, o bom resultado de um 
curso não é o estudante ter "aprendido tudo o que ele precisa saber", 
e sim seu progresso significante na aprendizagem de como aprender 
aquilo que ele quer saber. 

7. A disciplina necessária para alcançar as metas do estudante é 
uma autodisciplina, reconhecida e aceita por aquele que aprende como 
sendo uma responsabilidade sua. A autodisciplina substitui a discipli
na externa. 

8. A pessoa que aprende é o principal avaliador da extensão e 
da significância da aprendizagem, embora a auto-avaliação possa ser 
influenciada e enriquecida pela colaboração amistosa de outros mem
bros do grupo e do facilitador. 

9. A aprendizagem neste clima que promove crescimento, compa
rada à que se observa na sala de aula tradicional, tende a ser mais 
profunda, a proceder num rítmo mais rápido e a ser mais abrangente 
na vida e no comportamento do estudante. Isto acontece porque a 
direção é auto-escolhida, a aprendizagem auto-iniciada, e a pessoa 
inteira está investida no processo, tanto com seus sentimentos e pai
xões como seu intelecto. Algumas pesquisa que corroboram esta 
afirmação serão mencionadas um pouco adiante. 

A política de uma educação centrada na pessoa 

Para melhor considerar as implicações políticas desta aborda
gem, convém retomar a nossa definição inicial e tentar aplicá-la aqui. 

Quem tem o poder e o controle essenciais? Está claro que é 
aquele que aprende, ou aqueles que aprendem como grupo, incluindo 
o aprendiz-facilitador. 
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Quem está tentando obter controle sobre quem? O e~tudante 
encontra-se num processo de obter controle sobre .~ direção ~e sua 
própria aprendizagem e de sua própria vida. O facl11tador abdica d~ 
seu controle sobre os outros, mantendo o controle apenas sobre s1 
mesmo. 

Quais as estratégias usadas em relação ao poder? Vejo-as como 
duas. O facilitador provê um clima psicológico ~o qual ,aque~e que 
aprende é capaz de assumir um controle responsavel. AI_e~ disso, o 
facilitador contribui para reduzir a ênfase em metas estatlca~ ou ?e 
conteúdo, e assim encoraja a focalização no processo, no v1venczar 
a maneira pela qual a aprendizagem ocorre. _ . . , 

Onde está 0 poder de decisão? Encerra-se nas maos do mdividuo 
ou indivíduos que serão afetados pela decis~o .. J?ependendo da ques
tão, a escolha pode competir ao est?dante m~l~Idual, aos es.tudantes 
e facílitadores como grupo, ou inclusive a admmtstradores, pats, ag~m
tes do governo local e membros da c?~u~idade. <?uando se dectde 
0 que aprender numa determinada disctphna curncular, a ~~colha 
pode estar inteiramente nas mãos de cada estudante ~ do f~cihtador 
Construir ou não um novo prédio afeta um grupo mmto mats amplo 
a ser considerado na opção. 

Quem regulamenta os sentimentos, idéias e valores? Muito cla-
ramente, a própria pessoa. , 

Obviamente, neste tipo de ensino a pessoa que esta crescend? 
e aprendendo representa a força politicamente poderosa. O aprendiZ 
é 0 centro. Este processo de aprendizagem_ repres~x:ta uma revuavolta 
revolucionária frente à política da educaçao tradicional. 

Por q~e educadores alteram sua política 

_ O que leva educadores a buscar uma. direção em que se faz~m 
facilitativos, se afastam do ensino conven~wnal e te?de?J- a um ttpo 
de aprendizagem centrada na pessoa? Prefiro; em pnmelfo lugar, re-
latar minha experiência pessoal. . . . . 

Em psicoterapia e aconselhamento mdlvtdual,_ cada vez ~ats des
cobria quanto era compensador confiar na c3pactdade do cben~e .de 
caminhar no sentido de uma auto-compreensao e de tomar providen
cias construtivas na resolução de seus probl~mas. _I~to realmente 
acontecia, desde que eu conseguisse cri~r um chma facihtador em que 
eu fosse empático, caloroso e verdadetro. _ . . 

Se os clientes mereciam confiança, por que nao se .P?dena cnar 
uma espécie semelhante de clima com estudantes e ~roptctar um pro
cesso autodirigido de aprendizagem? A pergunta me ~mportuna:v~ com 
insistência crescente. Assim, na Universidade de Chtcago, dectdt rea-
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1izar uma tentativa. Deparei-me com grande resistência e hostilidade 
dos estudantes, maior do que encontrara nos clientes. Os comentários 
típicos eram: "Paguei bastante dinheiro por este curso e quero que o 
senhor me ensine"; "Não sei o que aprender- você é o especialista." 
Em parte, isto decorria de terem se mantido dependentes por longos 
anos. Creio que se devia em parte também ao provável fato de eu 
ter delegado inteira responsabilidade à classe, em vez de atribuí-la a 
nós todos juntos. Certamente cometi muitos erros. Algumas vezes duvi
dei da sensatez do que estava tentando fazer. Mas, apesar de meu desa
jeitamento, os resultados foram espantosos. Os estudantes trabalha
vam mais, liam mais profundamente, expressavam-se de modo mais 
responsável, aprendiam mais, apresentavam mais pensamentos cria
tivos do que em quaisquer cursos anteriores. Porisso perseverei e 
progredi como facilitador- de aprendizagem. Descobri que não podia 
voltar atrás. 

Nisto senti-me muito encorajado pela experiência de outros. 
Muitos professores me escreviam relatando sua mudanca de linha de 

. trabalho e seu progresso ao longo do contínuo numa dÚeção centrada 
na pessoa. A experi~ncia era ~astante ameaçadora para aqueles pro
fessores que antes tmham ensmado na forma convencional, ou que 
trabalhavam sob uma administração escolar restritiva. Contudo des
cob;iam ser tão gratificante confiar em seus estudantes que as' satis
façoes compensavam plenamente a temível renúncia a status e 
controle. 

A medi?a que eu e um número crescente de outras pessoas vie
mos a expenm~ntar as satisfaçõe~ de. um ensino centrado na pessoa, 
este pequeno veiO de educadores pwneuos converteu-se numa tendência 
altamente significante nas iniciativas atuais de aprendizagem. Desejo 
aqui citar alguns de meus aprendizados pessoais sobre este tipo de 
desenvolvimento. 

Gradualmente, vim a reconhecer a enorme ameaça política re
presentada por uma posição centrada na pessoa. Requer do professor 
que enfrente os aspectos temíveis do deslocamento de poder e controle 
das s~as mãos para todo o grupo daqueles que aprendem, incluindo 
o anhgo professor, agora facilitador-aprendiz. A cessão do poder sur
ge como apavorante para certas pessoas. Numa escola, um único 
professor centrado na pessoa constitui uma ameaca a. todos os outros 
professores. -

Aprendi, de minha experiência, a avaliar os riscos antes de esbo
çar qualquer passo na abdicação de meu controle. Antes mover-se 
muito lentamente por degraus confortáveis do gue renunciar ao poder, 
assustar-se e então tentar retomá-lo. Uma tal seqüência é a pior 
possível. -
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Um segundo reconhecimento é o de que muitos estudantes se 
amedrontam tanto com o controle responsável por si mesmos quanto 
o professor em dar-lhes esta oportunidade. Muitos estudantes que re
clamam maior liberdade apresentam uma paralisação completa e 
confusa quando lhes é facultada uma liberdade responsável. Nada 
em seu passado preparou-os para efetuar opções, errar e enfrentar as 
conseqüências, suportar o caos de incerteza à medida que tentam 

. selecionar rumos que queiram seguir. Precisam então do companhei
rismo compreensivo do facilitador enquanto juntos buscam novos ca
minhos. Precisam de uma atmosfera suportiva de modo que, ainda 
que fracassem, possam se aceitar e consigam ser bem sucedidos sem 
criar competições. 

Os administradores também precisam da nossa compreensão . 
Numa cultura que nada compreende senão o controle vindo de cima, 
temem ser vistos como fracos se depositarem confiança e poder de 
decisão nas mãos de estudantes, professores e pais. Mas é algo que 
pode ser feito com resultados estimulantes e satisfatórios, como o 
mostra a experiência de certas escolas e de alguns sistemas escolares. 

E finalmente; da minha experiência pessoal e das pesquisas de 
grande alcance de Aspy e seus associados, aprendi que há um dia de 
pagamento. Expressando-o em termos comuns: há indicações de que, 
quando um administrador confia no trabalho dos professores que 
supervisiona e o facilita; quando o professor se torna aprendiz junto 
com a sua classe, facilitando a aprendizagem de todos; quando o estu .. 
dante temerosamente aceita a responsabilidade por sua própri:t 
aprendizagem e, portanto, por sua própria vida, fatos inacreditáveis 
acontecem. Encontramos mais da aprendizagem convencional, mais 
criatividade na solução de problemas, autoconceitos melhorados, um 
moral mais alto, uma espécie mais duradoura de aprendizagem 
vivencial. 

Com tudo isto, estive tentando dizer que devemos reconhecer 
numa educação verdadeiramente humanista, centrada na pessoa, uma 
revolução completa. Não se trata de um modo de remendar o ensino 
convencional, mas de colocar a política da educação em total rebuliço, 
um fato que precisamos reconhecer. Gosto de me considerar um revo
lucionário quieto e muitos de vocês estão na mesma categoria. Preci
samos enfrentar a solene responsabilidade desta nova política enquanto 
perseguimos com coragem e esforço árduo a concretização da nossa 
visão revolucionária. A democracia em educação que estamos bus
cando se aprofunda até as raízes. Ela merece nosso- maior empenho. 
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Capítulo VII 

Pode a aprendizagem abranger idéias e sentimentos? 

Carl R. Rogers 

Através de cursos e seminários, venho tentando comunicar 
idéias e conceitos a outras pessoas. Em psicoterapia e grupos de 
encontro tenho facilitado aprendizagens pessoais na área dos senti
mentos - a vivência, muitas vezes a um nível não-verbal, mas 
víscera!, dos importantes eventos emocionais que ocorrem no orga
nismo. Mas não posso satisfazer-me com estas duas espécies separa
das de aprendizagem. Deveria haver um lugar para a aprendizagem 
pela pessoa toda, com seus sentimentos e idéias integrados. Tenho 
refletido nesta questão de reunir a aprendizagem cognitiva, que foi 
sempre necessária, com a aprendizagem afetivo-vivencial, _tão des
curada hoje no ensino. Já que estou usando termos abstratos, permi
tam-me ilustrar este tipo mesclado de aprendizagem com um pequeno 
exemplo pessoal. 

Por quatro anos eu venho cultivando dois arbustos de belíssimas 
folhas douradas, um de cada lado de nossa entrada para carros. 
Só agora, por fim, eles realmente estão florescendo. E então, num 
dia desses, eu estava com pressa. Dei uma rápida marcha à ré à 
saída, virei o volante, bati em algo e parei o carro. Para meu horror, 
a roda traseira tinha atingido em cheio o centro de um dos arbustos. 
Minha reação fisiológica foi extrema, como se meu corpo todo en
trasse em tensão e retesamento pelo que eu tinha causado. Enquanto 
examinava o· arbusto esmagado, e me xingava de nomes que não 
posso mencionar (certamente danosos para meu autoconceito), sen
tindo um pesar que só um jardineiro conhece, encontrei-me repetindo 

Tradução de Rachei Rosenberg. 
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a frase: "Não vire seu volante até chegar à rua!" Isto é que foi 
aprendizagem. Tinha seu elemento cognitivo, que até uma criança 
de cinco anos teria captado. Decerto continha seus elementos, vários, 
de sentimentos. E posr.uía a natureza víscera! da aprendizagem por 
vivência. Tudo em mim apnmdera uma lição que não esquecerei tão 
cedo. É este o tipo de fenômeno a que eu desejo me teferir. 

Obviamente, não é necessário que a aprendizagem seja negati
va. Pode ser a quente sensação física de descobrir que alguém que 
você conheceu agora tem vários interesses· comuns aos seus e cons
tatar, no que sente e pensa, que "estou a caminho de um novo 
amigo!" 

Quero tentar acrescentar mais algumas dimensões a este tipo 
de aprendizagem. É claro que não estou falando do titular pronun
ciando uma conferência, situação em que todos os · significados 
afetivos e vivenciais mantêm-se fora do que está ocorrendo explicita
mente. O professor, além de expor suas idéias, está ansiosamente se 
perguntando: "Posso fazer isto durar cinqüenta minutos?", e seus 
alunos, ao mesmo tempo que entendem parcialmente seus pensamen
tos, experimentam igual ansiedade: "Será que ele vai pedir esta 
droga no exame final?" Mas todos estes aspectos afetivo-vivenciais 
certamente encontram-se, por completo, divorciados da aula em si. 

Também não me refiro a uma apaixonada discussão intelectual 
entre dois luminares. Neste caso, o afetivo e o cognitivo coexistem 
na mesma experiência, mas percorrem direções totalmente diversas. 
A mente de cada um deles está afirmando impassivelmente: "Minhas 
abstrações são mais racionais e lógicas que as dele", enquanto que 
os sentimentos dizem: "Vou derrotá-lo, nem que seja a última coisa 
que eu faça!" Os interlocutores, infelizmente, só se apercebem de 
seus processos cognitivos. 

A espécie de aprendizagem a que me refiro está mais próxima 
num grupo de relações humanas, quando alguém passou por uma 
experiência emocionante de relacionamento com outra pessoa e de
pois participa de uma reunião geral em que se discute o processo no 
grupo de encontro. "Ah", comenta consigo mesma, " ... foi isto o
que acabei de passar." O afetivo e o cognitivo foram estreitamente 
aproximados no tempo, e ambos estão bem entrelaçados. Recebo 
com freqüência cartas de pessoas que, depois de ler meus livros, me 
dizem, em essência: "Agora compreendo o que vivi na terapia (ou 
num grupo)"_ Em outras palavras, o cognitivo e o afetivo-vivencial 
foram integrados juntos na consciência1

• 

1 O autor usa a palavra awareness, cujo sentido em português aproxima-se dos 
de "consciência", "a percepção", "estar cônscio de" (N. T,). 
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Se eu tentasse, então, encontrar uma definição grosseira do que 
significa aprender como pessoa inteira, diria que isto. e~volve apre~
dizagem de uma espécie unificada, a nível da cogmçao, d~s sentl
mentos e das vísceras, além de uma percepção" clara dos dtferentes 
aspectos deste aprender unificado. Desconfio que, em ~~a . forma 
mais pura, raramente ocorra; talvez, porém, as expenen~ta.s de 
aprendizagem possam ser julgadas de acordo com sua proxumdade 
ou seu afastamento desta descrição. 

Vejamos um exemplo mais ligado ao mundo acadêmico. Roger 
Hudiburg, professor numa escola de 2.0 grau do Esta~o do Colo~a
do descreve vários efeitos provenientes de suas tentattvas de mmor 
ab~rtura em sala de aula. Diz ele: "A abertura me deixa apavorado 
- também me faz sentir muito bem". Quanto ao afetivo na apren
dizagem, relata o aprender compartilhado que resulta d~ i~dagação e 
da descoberta. " . . . Menina empolgada, observando cnstms de neve 
pelo microscópio: 'Puxa, olha só, Fessô!' Garoto, realizando expe
rimento com eletromagnetismo, inadvertidamente produz carbonato 
de cobre: "O que é isto, esta coisa azul esquisita? De onde veio? 
Ele segue nisto durante semanas, vibrante e feliz. Outros s~ sur
preendem quando acrescentam álcool e sal à neve e o extenor d_o 
frasco se cobre de gelo; alguém grita 'sorvete!' - aprendem mut
to mais que isto, pois persistem por vári?s dias; em ,verdade, conse
guem interessar a classe toda pelo seu congelador. Os estudant:s 
realmente aprendem num meio aberto. Aprendem sobre a emoçao 
e a importância da descoberta, sobre .. suas próprias /capacidades e 
limitações, autodisciplina, responsabthdade. Tambem aprendem 
fatos. Quantos? Quem sabe? Sei apenas que aprendem alguns. fato~. 
Eles também 0 sabem. Parece-me que nem eu nem eles Jarnats 
soubemos realmente disto antes. Faz sentir-me bem o saber real
mente uma coisa e ter profunda certeza de que estamos aprendendo. 
Abertura. . . Tem de ser vivenciada, vivida, feita!" 2 

Para mim a descrição toda soa como aprendizagem pela pessoa 
inteira. Contê~ muitos elementos cognitivos - o intelecto está fu~
cionando a plena velocidade. Certamente possui elementos de senti
mento _ curiosidade, vibração, paixão, Encerra elementos viven
cw1s prudência, autodisciplina, autoconfian~a, emoção da 
descoberta. Esta é outra forma de descrever o fenomeno que estou 
tentando discutir aqui. 

2 Hudiburg, Roger - "Some Frank Comments on Openness." ES/ESTPP 
Newsletter No 3, Burbank Junior High School, Boulder, Colorado. 
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A situação atual 

. . ~stou profundamente preocupado com o que acontece nas ins
tltUiçoes norte-americanas de ensino. Elas têm se fixado tão concen
}radam:nte em idéias, têm-se limitado tão completamente à 
~~ucaçao d~·Ape~coço .p~ra cima", que a estreiteza resultante traz 

senas consequencias sociais. Lembro-me de uma tentativa de fim-de
semana . de se cobrir as brechas de comunicação na Universidade de 
Columbia, em que houve participação de curadores, administradores, 
estu~antes e docentes. Fez~se algum progresso, mas pequeno. Quase 
ao fmal, um estudante assim se expressou, dirigindo-se em especial 
ao corpo docente: "Não sei se nossos dois mundos poderão alguma 
vez se encontrar. O nosso inclui sentimentos". Opinião idêntica foi 
externada com vigor ainda maior por Greg Knox, outro estudante 
presente. neste mesmo fim-de-semana. Relata ele o quanto o empol
gou ouvir numa palestra, em seus tempos de calouro, que a meta 
do estudante da Columbia era tornar-se um homem inteiro. Acres
centa: 

" ... Creio ter conseguido não só tornar-me um homem inteiro 
mas, o que é mais importante, compreender o que ele é. Descobri 
que ~m homem inte~ro se compõe de cérebro, coração, alma, muque 
~ te~ticulos. pescobn ~ue no corpo docente a maior parte de homens 
e feita, de cerebro. For uma descoberta lamentável, difícil de tolerar 
n_ui?a epoca em que tanta compreensão, força e ação se fazem essen
CiaiS. . . (Lyon, 1971, pág. 26)" 

Há muitos anos, Archibald M~cLeish colocou muito ·bem o 
problema. "Não sentimos nosso conhecimento. Nada poderia ilus
trar melhor a falha de nossa civilização . . . O conhecer sem senti
mentos não constitui conhecimento e fatalmente leva à irresponsabi
!fdade e à indiferença do público e até, possivelmente, à ruína."3 Este 
conhecer sem sentir" tornou possível aos nossos militares e a nós 
co~o povo come~r atrocidades inacreditáveis sem qualquer senso 
mawr de culpa. ~~~ devemos esquecer alguns dos episódios da guer
ra no Sudeste Asrahco. Um de nossos aviões de reconhecimento foi 
abatido no Vietnam do Norte. Duzentos bombardeiros receberam 
ordem de iniciar "um ataque de reação protetora" que recebeu um 
mero pará~rafo em nossos jornais. Simplesmente não -nos permitimos 
saber, a mvel de entranhas, que este ato de vingança significa estar
mos lançando bombas e napalm tanto sobre bases militares quanto 

3 Citado por James Reston. New York Times, 29-11-1970. 
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sobre aldeias, matando e mutilando homens, mulheres e crianças -
uma ação incrivelmente assassina. Tratava-se para nós apenas de 
uma categoria intelectual - um "ataque de reação protetora". 

Nem é este um incidente isolado. Nos bombardeios do Vietnam 
do Norte e do Sul e nos bombardeios do Cambodja, com freqüên
cia estivemos ocupados no massacre de inocentes. Mas graças, em 
parte, a nosso bem sucedido ensino cognitivo compartimentalizado, 
conhecemos os fatos intelectuais e não sentimos nosso conhecimento. 
No entanto, quando somos forçados a olhar os corpos de homens e 
mulheres metralhados por nossos próprios homens, como no caso 
de My Lai, a reação visceral irrompe e ficamos horrorizados pelo 
que fizemos. Seria preciso que cada um de nós atravessasse a terrível 
experiência humana criada por nossos ataques aéreos para que o 
horror vivencial se ajuntasse ao rótulo intelectual, e só então apren
deríamos, de modo total, as coisas incríveis que fizemos. 

Durante anos fomos, porém, treinados para ressaltar apenas o 
cognitivo e para evitar qualquer sentimento relacionado à aprendi
zagem. Temos negado uma parte extremamente importante de nós 
mesmos, e a horrível cisão que descrevi é um dos resultados de tal 
negação. Também como resultado, o entusiasmo foi, em grau consi
derável, suprimido do ensino - embora ninguém possa eliminar 
a vibração associada ao verdadeiro aprender. 

Em certos dias, as instituições de ensino em todos os níveis me 
parecem condenadas, e creio então ser de bom alvitre dar-lhes adeus 
- com seus requisitos curriculares estaduais, presença obrigatória, 
professores estáveis, horas de aulas, notas de aproveitamento, diplo
mas e o resto -, para deixar a verdadeira aprendizagem começar a 
florescer fora dos sufocantes muros consagrados. Suponhamos que 
todas as instituições de ensino, do jardim de infância ao mais pres
tigiado programa de doutoramento, fossem fechadas amanhã. Que 
situaçao deliciosa seria esta! Pais e crianças e adolescentes e pessoas 
jovens - quem sabe até mesmo alguns docentes universitários -
começariam a inventar situações em que eles pudessem aprender! 
Pode-se imaginar algo mais alentador ao espírito de toda nossa gen
te? Seria algo triste e ao mesmo tempo inteiramente maravilhoso. 
Milhões de pessoas estariam se propondo a mesma pergunta: "Existe 
alguma coisa que eu queira aprender?" Descobririam de fato que 
tais coisas existem, e tramariam modos pelos quais poderiam 
aprendê-las. 

Seria então exterminada para sempre a atitude tão bem descrita 
por um dos alunos de curso autodirigido, com Robert Menges como 
facilitador, na Universidade de Illinoís: "O que se rdere à escola 
sempre me pareceu algo a cumprir antes de finalmente me deixarem 
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e~ paz p~ra fazer o que eu quero... No 1.0 ano da escola primária, 
mmha mae me perguntou: 'O que você achou da escola?' Diz ela 
que respondi com outra pergunta: 'Quanto tempo vou ter de ir?' Até 
este curso, eu nunca tinha pensado em como aprendo, ou por que."• 

As condições para a aprendizagem •ntelectual, 
afetiva e visceral 

Há ~l~umas poucas experiências de minha vida profissional que 
recordo VIVIdamente. Uma delas é o belíssimo auditório com assentos 
estofados e ar condicionado na Universidade de Michigan em 1956. 
Estes elementos somente me surpreenderam - não é o motivo de eu 
J~mbrar a ocasião. Eu me dirigia a um público profissional de alto 
~uy~l e propunha uma visão teórica - muita nova, muito em seu 
Imcw - s~bre quais seriam as condições necessárias e suficientes 
para produzir ~udança em indivíduos numa psicoterapia de um-a-um. 
Eu me ai:erceb1a vagamente - ainda bem que só vagamente - de 
que desafia v~ . quase todas as vacas sagradas do mundo terapêutico. 
De fato eu _diZia, mesmo que não muito psicanalizado ou não, nem de 
uma questao de o terapeuta ter sido psicanalizado ou não nem de 
conhecer teorias de _personalidade, nem, de perícia no diag~óstico, e 
nem de um conhecimento amplo de tecnicas terapêuticas. Eu dizia 
~ue sua _eficácia e~ ~erapia dependia de suas atitudes. Cheguei até 
a ousadia de defmir o que eu pensava serem tais atitudes 
(Rogers, 1957). 

N_ão foi u_ma palest:a muito bem recebida. Talvez por temer 
a. p~ss1vel rea~ao, ~sta fo1 uma das palestras mais rigorosamente ra
CI?cmadas, mais cmdadosamente formuladas, dentre as que já proferi. 
Amda m_e orgul~o dela. E, embora não muito apreciada, tem provo
c~d.o mais pesquisas que qualquer outra conferência minha. De início, 
vanos estudo~ mostr~ram que, quando estas condições estavam pre
sentes em p_sicoterapia, a auto-aprendizagem que se processava de 
fato promovia mudança. 

. Tornei-me d~pois mais audaz, e postulei que estas mudanças de 
atitude promoven~m qualquer aprendizagem pela pessoa inteira ,
q~~ elas se mantenam par~ a, sala de aula assim como para o consul
tono do terapeuta. Esta h1potese também tem provocado pesquisas. 
A~tes de_ C_s>mentar _um pouco alguns destes estudos, quero descrever 
tms cond1çoes de atitude, como se relacionmn à educação e como eu 
as tenh~ visto atravé_s_ dos anos. São atitudes que, no meu entender, 
caractenzam um fac1htador de aprendizagem. Já as descrevi antes 
mas desejo não omití-las, embora possam ser conhecidas. ' 

4 Trabalho não publicado. 
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Veracidade no facilita dor de aprendizagem 

Talvez a mais básica destas atitudes essenciais seja a veracidade 
ou autenticidade. Quando o facilitador é uma pessoa verdadeira, sen
do o que é, e se relaciona com o aprendiz sem se revestir de uma 
fachada, é muito mais provável que seja eficaz. Isto significa que os 
sentimentos que experimenta estão a seu alcance, disponíveis à sua 
percepção, e que ele é capaz tanto de viver e ser estes sentimentos 
como de comunicá-los se o desejar. Significa que ele vem para um 
encontro direto, pessoal, com o aprendiz, chegando-se a ele numa 
base de pessoa-a-pessoa. Significa que ele está sendo ele mesmo, não 
se negando. Está presente ao estudante. 

Prezar, aceitar, confiar 

Há uma outra atitude que se destaca nos que são bem sucedidos 
em facilitar a aprendizagem. Observei esta atitude. Tenho vivência 
dela. Contudo, por ser difícil saber que termo lhe aplicar, usarei 
diversos. Penso nela como sendo prezar o aprendiz, prezar seus sen
timentos, suas opiniões, sua pessoa. É uma estima pelo aluno, mas 
uma estima não possessiva. É uma aceitação deste outro indivíduo 
como uma pessoa separada, digna de respeito por um mérito que 
lhe é próprio. É uma confiança básica - uma crença de que esta 
outra pessoa é, de alguma maneira fundamental, digna de confiança. 
Quer chamemos a esta atitude de apreciação, aceitação ou confiança, 
quer lhe demos outro nome, aparece de muitos modos observáveis. 
O facilitador que atinge um grau considerável nesta atitude pode 
aceitar plenamente o temor e a hesitação do estudante que enfrenta 
um novo problema, e àceitar da mesma forma a satisfação do estu
dante pelo que conseguiu. Um professor deste tipo pode aceitar a 
apatia ocasional do estudante, seus desejos desordenados de explo
rar vias secundárias de conhecimento, e também seu empenho 
disciplinado para alcançar metas relevantes. Pode aceitar sentimen
tos pessoais que tanto perturbam como promovem a aprendizagem 
- a rivalidade entre irmãos, o ódio à autoridade ou a preocupação 
com a própria adequação. O que estamos descrevendo é a valoriza
ção do aprendiz como um ser humano imperfeito dotado de muitos 
sentimentos e potencialidades. O apreço ou aceitação do facilitador 
pelo aprendiz representa uma expressão operacional de sua fé e de 
sua confiança na capacidade do organismo humano. 

Compreensão empática 

Outro elemento na criação de um clima para a aprendizagem 
vivencial e auto-iniciada é a compreensão empática. Se o professor 
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~em . capacidade de compreender coino o estudante reage em seu 
mt~nor, se se apercebe, de maneira sensível, de como o processo de 
ensmo e aprendizagem parece ao estudante, cresce novamente a 
probabilidade de uma aprendizagem significante. 

Esta espécie de entendimento é radicalmente diferente da usual 
compreensão avaliatória, em que o padrão seguido é do tipo: "En
ten~o o que e:tá errado coll! você." Quando há uma empatia sensível, 
porem, a reaçao no aprend1z segue linhas de um padrão semelhante 
ao seguinte: '~Finalmente alguém entende como ser eu me parece 
e me faz sentlr, sem ao mesmo tempo querer me analisar ou me 
julgar. Posso agora me envolver, crescer e aprender." 

Esta atitude de colocar-se no lugar do estudante de considerar 
o mundo através de seus olhos, é quase desconhecida em sala de 
aula. Mas quando. o professor responde de uma forma que leva o 
estudante a se sentir compreendido - ao invés de julgado ou avalia
do -, há um impacto extraordinário. 5 

Percepção destas atitudes 

H~ ai.nda mais um requisito para que a aprendizagem pela 
pesso.a mteua ocorra, e ele é de particular importância em educação. 
Consiste na necessidade de que o estudante em alguma medida 
perceba que estes elementos de atitude existem no professor. Estu
dantes são ainda mais desconfiados que clientes em terapia. O estu
dante foi por tanto tempo "embrulhado" que, durante certo período, 
geralmente vê no professor que é verdadeiro para com ele apenas a 
ost.entação ~e uma nova marca de impostura. Que um professor 0 
estime sem julgamento despe:ta a mais profunda descrença. Um pro
f~sso.r com~n~ender de manetra real e calorosa seu mundo privado é 
tao macreditavel ao estudante, que ele tem certeza de ter ouvido 
mal. No entanto, esta última atitude, ü resposta empática, provavel
mente constitui o primeiro elemento que penetra, a primeira reação 
que começa a convencer o estudante de que esta é uma experiência 
nova. 

Quais são os resultados pessoais? 

Quais são os resultados? Prefiro, em primeiro lugar, apresentar 
alguns quadros vivos do que acontece quando estas atitudes existem 
e depois voltar-me para os dados de pesquisa. 

5 Estas três descrições são adaptadas de Rogers, Freedom to Learn, 1969, pág. 
107, 109, 111-112. 
N. T. - O livro citado encontra-se traduzido sob o título Liberdade para 
Aprrnder. 
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A Dra. X é uma professora que cheguei a conhecer bem. Tra
balha numa escola de nível secundário representativa de uma comu
nidade urbana. Ela parece não usar de fingimento, máscaras ou ati
tudes defensivas. É impossível alguém conversar com ela por cinco 
minutos sem se dar conta de que ela considera estudantes secundá
rios o "máximo". Suspeito que os desordeiros são os seus prediletos. 
É fantástica a sua capacidade de chegar com sensibilidade e empatia 
(no seu jeito brusco e direto) aos sentimentos e às reações de seus 
alunos. 

As disciplinas a seu cargo recebem os nomes de Psicologia, 
Relações Humanas, etc., mas seriam mais bem rotuladas de Expe
riências de Aprendizagem. Os rapazes e garotas comentam qualquer 
assunto que os preocupem - drogas, problemas familiares, anti
concepcionais, aborto, deixar a escola, arranjar emprego, o sistema 
de promoção, qualquer tema, literalmente. Aprenderam a confiar 
ne1a, assim como no grupo, e o nível de franqueza e auto-revelação 
alcançado é impressionante. • 

Neste momento, alguns de vocês podem estar considerando: 
"Vá lá, talvez eles obtenham mesmo ajuda para seu ajustamento 
pessoal, mas há algum conteúdo?" Certamente que sim. A Srta. X é 
uma leitora ávida e seu entusiasmo por livros é contagiante. ·Seus 
alunos realmente "vibram" com a oportunidade de ler os livros que 
escolhem sobre os assuntos que lhes interessam. E os livros que 
escolhem! Alguns dos estudantes estão classificados como "atrasa
dos", mas estão lendo Buber, Kierkegaard, Fromm, os meus livros, 
Slater, Reich, Summerhill, John Holt - o que você perguntar, eles 
leram. Quando as pessoas comentam que tais livros são por demais 
avançados para estudantes de curso secundário, a Srta. X responde 
com uma risada e afirma que eles adoram enfrentar grandes desafios. 

· São eles também que elegem, os filmes a serem exibidos e planejam 
viagens em comunidade. Eles são excitados, pessoalmente envolvi
dos, aprendedores. 

A Srta. X recebe o louvor mais estranho e elogioso que· um pro
fessor poderia receber. Na escola em que trabalha, o aluno identifi
cado como de algum modo relacionado com drogas é suspenso e 
não pode freqüentar a escola. Há um número considerável destes 
alunos. Eles descobriram, porém, que, se evitam o pátio de estacio
namento, entram por uma porta dos fundos e seguem um caminho 
tortuoso, podem alcançar a sala de aula da Srta. X sem serem obser
vados. Sabem que ela não os expulsará, de modo que se esgueiram 
para dentro da escola para continuar a freqüentar suas aulas .. Estão 
contrabandeando sua aprendizagem! E diz-se, no entanto que estudan
tes de secundário "simplesmente não estão motivados". 
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Vejamos. mais um exemplo. Um professor universitário experi
mentou, ac_reditar que seus alunos, ao se prepararem para assumir 
eles pr~pnos postos de ensino, seriam capazes de agir de modo 
resfl<:_nsav~l ?a S_?~ for~a?ã.o. Cancelou todas as provas. Estimulou 
revisoes . bibhograflcas mdividualmente orientadas e diários pessoais 
de cre~ci_mento. ,Colocou-se como um exemplo, até onde era capaz, 
da especie de atitudes que venho descrevendo. 

Os res?ltados? Cada um dos estudantes leu e criticou em média 
quase ~ete hvr~s num curso de seis semanas. Mantiveram seus diários 
pessoms. Ensaiaram criar uma míni-escola. Realizaram numerosas 
experiências inovadoras. Aqui estão três exemplos breves 0 primeiro 
deles extraído de um dos diários. · ' 

"Se al~uém .perg~nt~r que diabos você conseguiu tirar daquele 
cu~so de p~:cologia, ditei: amor. Amor, cara. Sacou? Tive um lam
pejo da umao de todas as coisas. Um momento de verdade. Como 
apar~ce numa tran_scri~ão? I:indo. É vazio. Percebi aquilo que sempre 
tentei perceber. Fiquei motivado, e para sempre deixarei a verdade 
elevar-se em mim." 

Ou se quiserem exemplos menos emotivos, eis uma reação ao 
curso em_ ~eu todo. "Fui honrado por terem entregado a mim a 
responsabilidade por minha própria instrução e, num sentido mais 
geral, por minha própria vida." 

Eis o que um ~~s~es estud~~tes aprendeu - com a ajuda de 
~eus alunos -;- ao dmgrr u~ mimcurso de duas semanas no verão. 
El~s me ensmaram algo. Cnanças têm necessidade de amar pessoas 

~ dao este amor com facilída~e, precisando apenas de alguém recep
~rvo ,a este afeto. Esta devena ser uma das funções do professor, 
Isto e, s~ber receber amor e retribuí-lo. Mostraram-me que um pro
fessor na~ _Pode se manter distante dos alunos mas, pelo contrário, 
d~ve partrcipar e compartilhar. Jamais uma classe me ajudou tanto. 
Sinto realmente que estou crescendo". 6 

Estes e:c~mplos talvez indiquem como dois educadores reuni
ram o cogmhv~ e . o afetivo-vivencial para chegar à aprendizag~m 
pelo estudan.te mteiro. Eu poderia descrever outros professores _ 
um de poesia (Moon, 1966), um de francês, um de matemática 
avançada, um encarregado de alunos "incapazes de ler" de 5. a série 
escola:, um de inglês ( C~rr, 1964) - mas isto ocuparia espaço 
excessrvo. Voltemo-nos pms aos estudos empíricos realizados, para 
ver o que nos apresentam. 

"Relato pessoal de uma aula do Professor John E. Merryman. 
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Quais os resultados de pesquisas? 

Tem sido fascinante, em verdade, observar como se acumula o 
número de comprovações de pesquisa, através do tempo, indicando 
a validade da hipótese apresentada, tão ao modo de ensaio, há dezoito 
anos atrás. É minha intenção deter-me em indícios provindos da área 
do ensino, mas antes mencionarei uma pequena descoberta do campo 
da terapia. 

Barrett-Lennard, num estudo realizado em 1959 (Barrett-Len
nard, 1962), sobre os relacionamentos entre terapeutas e clientes, 
encontrou que aqueles clientes que vinham a apresentar maior mu
dança terapêutica percebiam mais destas condições de atitudes na 
época de sua quinta entrevista psicológica do que aqueles que che
gavam a apresentar menos mudanças. Em outras palavras, uma 
predição pode ser feita muito cedo no jogo. 7 Estou certo de que este 
resultado seria encontrado também no mundo da sala de aula. Se 
medíssemos estas atitudes nas salas de aula durante os cinco pri
meiros dias do ano escolar - as atitudes tais como existem no 
professor, e tais como são percebidas pelo estudante -, poderíamos 
predizer quais as salas de aula a conter aprendizes, e quais a manter 
prisioneiros. Conforme o grau em que estas atitudes estivessem pre
sentes e percebidas, poderíamos prever em que salas . de aula a 
aprendizagem seria realizada pela pessoa inteira, com o envolvimento 
e a vibração que a acompanham. Poderíamos ainda predizer que 
classes seriam passivas, desassossegadas ou rebelde, e nas quais ha
veria principalmente aprendizagem rotineira. 

A pesquisa que tem se esforçado em descobrir relações especí
ficas entre estas condições de atitudes e vários elementos do pro
cesso de aprendizagem na escola tem-nos chegad-0 grandemente 
através dos empenhos do Dr. David Aspy e seus estudantes e colegas, 
embora outros também tenham contribuído neste campo. Não preten
do entendiá-lo com os detalhes das nesquisas, mas simplesmente des
crever muito rapidamente algumas das conclusões, tornando acessíveis 
as referências bibliográficas detalhadas. Esta pesquisa está continuan
do e se expandindo. 

Eis alguns exemplos. Os níveis destas condições interpessoais 
podem ser mensurados com uma objetividade razoável. Tem sido 
mostrado que são significantes e positivamente correlacionadas a um 
ganho maior na aquisição de leitura para alunos de 3.0 grau (Aspy, 

7 Isto tem sido mais recentemente corroborado num grupo mais numeroso de 
casos por Reinhard Tausch na Alemanha. A predição, segundo ele, poderia 
ser feita logo após a segunda entrevista. 
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'19_65 )~ São p~sitivamente correlacionadas à média de notas de apro
V~I.tamento (Pierce, 1966); da mesma maneira, a crescimento cog
mtlvo (Aspy~ 1967; A~p~, 1969; Aspy e Hadlock, 1967); a um 
a~~nto no mteresse cnabvo e na produtividade (Moon 1966) · 
mveis de pensamento cognitivo; à proporção de fala inÍciada p~l~ 
estudante (~spy e Roebuck, 1970). Estão relacionadas à difusão de 
afeto e confiança na sala de aula, que por sua vez está relacionada 
com a ~elhor _utilização pelo estudante de suas capacidades, e a 
uma mawr confiança nele mesmo (Schmuck, 1966). 

_Aspy (1971) aponta. e se refere à possibilidade excitante de 
seleciOnar,. de fo~ma bastante precisa, pessoal docente que possua 
e~~as qualidades mterpessoais verificadas como especificamente fa
~Iht1~dor~s da aprendizagem pela pessoa inteira. Isto tem muitas 
1mp 1caçoes. 

Em acréscimo às suas pesquisas anteriores, Aspy (1972) não 
somente apresentou de f~rma convincente estas e outras investigações, 
mas mo~trou que as qualidades de atitudes que discutimos aqui podem 
ser avaliadas tanto pelo próprio professor para si mesmo como por 
outr~s pessoas. Mostra também que uma escola pode utilizar tais 
medidas para aumentar a eficiência do clima de aprendizagem em 
suas salas de aula. 

A conclusão a que nos levam esses vários estudos é a de que 
vale a p~na s~r pessoal e humano na sala de aula. Uma atmosfera 
?umana e mais do qu~ algo . agradável para todos os que nela se 
mserem. Pr_omove tambem ~~Is aprendizagem _ e mais significante. 
Quand_? atitudes de aut~nt1c1dade, respeito pelo indivíduo e com
preensao do mundo particular do estudante estão presentes eventos 
empolgantes acontecem. A recompensa está não apenas em' t 
aq · · - d 1 · · . no as, ~Is!çao e e1tura e similares, mas também em qualidades mais 
fugidi_as, como um aumento na autoconfiança, uma criatividade maior 
e mats afeto por outras pes~oas. Em suma, uma sala de aula desta 
espécie leva a uma aprendizagem positiva, unificada, pela pessoa 
inteira. 

Implicações para a formação do professor 

.s.e podemos ~ntã~ opt~r por uma aprendizagem que combine 
0 

cogmtivo e o afetivo-vivencial - o nível intelectual e o víscera! _ 
~ se sabe~os com um modesto grau de precisão quais as condiçõe~ 
mterpessoa~s que produzem, e~te tipo de aprendizagem, qual é 

0 
passo seg~mte? Parece-me obvro que precisamos de uma mudança 
quase eqmvalente a um~ r~vo~ução, no treinamento de nossos pro~ 
fessores. Entretanto, as mstltmções que formam professores são em 
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sua maioria bastiões do tradicional, e ressaltam tão somente a apren
dizagem cognitiva e os métodos pelos quais esta pode ser realizada, 
São mestres estabelecidos em prover uma atmosfera que diz: "Não 
faça o que eu faço. Faça o que eu digo." Será possível efetuar mu
danças em tais instituições? 

Formulemos uma questão ainda anterior. Será possível ajudar 
a desenvolver estas qualidades interpessoais em estudantes de peda
gogia ou outros que se preparam para o campo do ensino? Creio ser a 
resposta definitivamente afirmativa, por duas razões. Em primeiro 
lugar, como mencionei, seria hoje inteiramente possível selecionar 
candidatos que mostrassem um potencial elevado para a autenticidade, 
a consideração e a compreensão empática em seus relacionamentos. 
Assim, poderíamos selecionar candidatos à docência com bases dife
rentes daquelas atualmente usadas. Além disso, avolumam-se as 
evidências de que tais atitudes podem ser desenvolvidas. Tenho visto 
como elas de fato evoluem em conselheiros em treinamento. Aspy 
mostrou que professores podem progredir através de treinamento no 
próprio local de trabalho. Estou certo de que não conhecemos por 
enquanto todos os meios disponíveis, mas algumas variantes da 
experiência intensiva de grupo parece ser de grande valia, desde que 
haja um seguimento deste grupo orientado para a tarefa ou para o 
encontro. Outra via consiste em prover amplas oportunidades para 
um estudo independente, significando que a escolha se tornaria uma 
parte da vida do professor em formação, em vez da passividade 
aparecer como sua postura principal. 

Podemos citar um exemplo de como tais mudanças ocorrem. 
Um diretor de escola, com cerca de trinta anos, no decorrer de um 
curso, participou de muito estudo independente e também de duas 
experiências de fim-de-semana em grupos de encontro. Em seu rela
tório final ele observa de início: "Ao sentar-me frente a minha 

. escrivaninha para começar este trabalho, tenho uma verdadeira sen
sação de empolgamento interno. Esta é uma experiência que eu 
nunca tive antes. Pois, à medida que escrevo, não tenho um formato 
a seguir e anotarei as minhas idéias tais como elas me ocorrerem. 
É quase uma sensação de flutuar, pois não parece me importar real
mente a maneira como você, ou qualquer outra pessoa aliás, reagirá 
a minhas idéias. Não obstante, ao mesmo tempo sinto que você as 
aceitará como minhas, apesar da falta de estilo, formato, ou expres
são acadêmica. . . Minha intenção real é tentar comunicar-me comigo 
mesmo, de modo que eu possa· me compreender melhor. 

Suponho que o que eu realmente esteja dizendo é que não es
crevo para você, para obter um título, ou para uma aula, mas para 
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mim. E sinto-me especialmente bem quanto a este fato, porque é 
algo que no passado eu não teria ousado fazer ou mesmo considera
do . .. " (Rogers, 1969, pág. 84). 

Penso estar claro que ele tinha aprendido muito no nível afetivo
vivencial, pela primeira vez em vinte anos de escolarização. Cresceu 
enquanto pessoa. Contudo, poder-se-ia perguntar se esta mudança 
efetivamente o levaria a ser um tipo diferente de administrador ou 
professor. Aqui está outro trecho de seu relatório: " ... Minha reu
nião de equipe na terça-feira foi extremamente significante porque 
consegui me relacionar com as pessoas de acordo com minha forma 
verdadeira de sentir. Muitas delas me disseram depois que ficaram 
surpresas e impressionadas, querendo me louvar, não porque eu ti
vesse dito qualquer coisa de tão diferente mas pela minha maneira 
de me expressar. Diversos professores têm me procurado diariamente 
e111 minha sala, desejosos de uma aproximação, e eles afirmam que 
me consideram mais aceitador agora do que antes. . . Acho que a 
vida tem infinitamente mais significado" (Rogers, 1969, pág. 89). 

Este relato corrobora a minha própria experiência: quando 
mudanças internas ocorrem na atitude e ne autoconceito da pessoa, 
alterações começam também a surgir em seu comportamento inter
pessoal. 

Um programa de mudanças na formação de professores 

Quero voltar agora à questão mais difícil de verificar, se seria 
possível alterar as instituições que formam os professores. Sou ousado 
e impetuoso o suficiente para propor que, se me dessem carta branca 
e eu tivesse a energia necessária e recursos consideráveis - digamos 
o equivalente ao custo de meia dúzia de bombardeiros B-52 - em 
um ano, acredito, seria capaz de introduzir uma tal efervercência 
nas escolas de pedagogia, que seria iniciada uma revolução. Porque, 
com certeza, isto deve soar como uma afirmação arrogante, gostaria 
de expor com o máximo possível de precisão o que eu faria. Natu
ralmente, o plano teria de ser modificado em grande parte à megida 
que obstáculos fossem encontrados e que os participantes desejas
sem se mover em direções um tanto diferentes. 

Primeiro, recrutaria o auxílio de grande número de facilitadores 
experientes, familiarizados com o processo de pequenos grupos. Isto 
seria inteiramente factível. Depois, já que é necessário começar em 
algum lugar, proporia a formação, em cada instituição, de grupos 
orientados para a tarefa em torno do seguinte tópico: "Como pode 
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esta escola ajudar a pessoa inteira a aprender?" Tanto estudante~ 
como docentes seriam convidados a participar, num sistema de vo-
luntariado. 

Numa reunião geral. explicaria ser o propósito destes grupos 
não somente aprender sobre os tópicos, mas também os próprios 
participantes aprenderem como pessoas in~eiras .. Não seria uma expe
riência meramente cognitiva. Isto afastana mmtas pessoas. As pes
soas temem se envolver de modo pessoal e vlvencial na aprendizagem. 
Suponhamos que apenas uma porcentagem muit~ reduzida se apre
sentasse voluntariamente. Isto não me preocupana. 

Eu planejaria três semanas, provavelmente durante o verão, de 
uma experiência intensiva de grupo que incluiria componentes cogni
tivos e vivenciais; uma sessão semanal de seguimento com cada 
pequeno grupo; e talvez um fim-de-semana, três meses mais tarde, 
para que o mesmo grupo pudesse discutir os problemas encontr~do.s, 
avaliar as mudanças ocorridas e os passos futuros que deseJaria 
empreender no sentido de alcançar modificações. 

A escolha dos facilitadores seria extremamente importante, mas 
contamos com medidas objetivas e com indicadores subjetivos para 
selecionar facilitadores que possuam alto nível das qualidades que 
descrevemos. Aspy ( 1971) apontou o caminho para esta seleção e, 
creio que sem querer, mostrou quão decisiva é a escolha adequada. 
Ele descobriu que quando a classificação dos facilitadores quanto a 
estas qualidades era elevada, os professores e supervisores do seu 
grupo mostravam mudança positiva em "funcionamento interp~s~o.al, 
autoconceito e capacidade para conseguir comportamentos d~ micra
tiva dos alunos em suas salas de aula". Para o facilitador avaltado em 
grau mais baixo, porém, não houve mudanças significa~ivas nos par
ticipantes de grupo. Em outras palavras, para produzir prof~ssores 
que possam prover as condiçõe~ .de atit~?es para a a~:end1zagem 
pela pessoa inteira, são necessanos faCihtadore~ que Ja possuam 
estas atitudes. Somente então as mudanças pessoais e comportamen
tais que descrevi em Freedom to Learn ( 1969) ocorrem. 

Muitos pedagogos podem recear danos pessoais como result~n
tes dessas experiências intensivas de grupo. No entanto, a pesqmsa 
de Lieberman, Yalom e Miles ( 1973) indica que os danos aparecem 
sobretudo quando o coordenador confronta, desafia, ataca e invade. 
Quando o facilitador apresenta as atitudes que descrevi, os danos 
psicológicos . são mínimos. Discuti este e J?Uitos. outros problemas 
ligados à liderança e ao processo do grupo mtens1vo em meu peque
no livro sobre este assunto ( 1970). 

Uma precondição, se este programa todo fosse empreendido 
em instituições ·que formam professores, deveria ficar absolutamen.te 
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clara. Poderia ser estabelecida pelo diretor ou de preferência pelo 
órgão subvencionador. Esta condição é a. de que ~i~guém pod~ria 
ser desligado da escola por discordar das novas praticas ou devido 
às inovações na sala de aula. Tem havido, em época recente, um 
excesso bem documentado de exemplos de professores e estagiários 
exonerados de suas instituições por não-conformismo. O professor
estagiário que acredita que os alunos devem ser ouvidos .qua~t? .ao 
currículo; o instrutor - de crianças, adolescentes ou umverslt~nos 
- que tenta criar uma atmosfera mais. livre na sa.la de aula, estimu
lar o pensamento independente ou, , mnda, .expenmentar ~ma nova 
forma de avaliar o aproveitamento, e sumanamente despedido. (Ver 
Brownfield, 1973, para um exemplo). Os administradores não gostam 
de indivíduos que "balançam o barco". Conseqüenteme~te, em noss.o 
experimento de formação de professores, uma proteçao contra tais 
ações arbitrárias deveria ser provida. 

Mudança e turbulência 

Há um resultado institucional que gostaria de destacar. Tenho 
plena certeza, a partir da experiênci-a, que o processo que descr~vi 
tenderia a polarizar tanto os docentes quanto .os estudantes e a Acn~r 
turbulência na instituição. Na verdade acredito que tal turbulencm 
seria construtiva. Os tradicionalistas se zangariam com estes inova
dores e vice-versa. Vacas sagradas seriam questionadas. Os estudan
tes, e mesmo os seus docentes, tenderiam a pensar, aprender e 
crescer. 

Um dos resultados muito prováveis deste lêvedo assumma a 
forma de um tipo de "universidade livre", de instituição de treina
mento de professores, na qual os estudantes comporiam seus próprios 
currículos, participariam na facilitação de aprendizagem. e encontra
riam meios de avaliação diferentes de notas de aproveitamento. A 
pessoa que emergisse de um programa de . treinamento desta espécie 
poderia ser encaminhada para um númeró limitado. de _escolas que 
lhe dariam as boas-vindas. E, de novo, alguma polanzaçao provavel
mente ocorreria nestas escolas. 

O que iria este novo professor-estudante fazer em sua sala de 
aula? Sobretudo, ele simplesmente teria as atitudes que descrevemos, 
e daí novos métodos de participação surgiriam. Caso ele se sentisse 
desorientado, poderia recorrer ao livro de Harold Lyon Learning to 
Feel- Feeling to Learn8 (1971), rico em meios muito práticos para 

s Aprendendo a Sentir - Sentir Aprender. 
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instrumentar estas atitudes. Ele cnana uma sala de aula tão nova 
quanto a suas abordagens, que pouca ou nenhuma semelhança com 
sua forma antigá restaria. 

A fermentação da mudança contínua 

Estes então seriam alguns dos passos para desencadear modifi
cações no treinamento de professores. Vistos em conjunto, qual a 
essência de seu significado? Ao final do ano, haveria muitas pessoas 
nas instituições de formação que teriam, elas mesmas, aprendido de 
um modo total e que desejariam, com entusiasmo e impaciência, que 
seus alunos aprendessem da mesma forma. Isto é como uma infusão 
de fermento numa massa de bolo. Os números podem impressionar 
pouco, mas o efeito de penetração seria imenso. Você poderia per
guntar como posso estar tão certo de tudo isto. Minha segurança 
provém de eu ter visto pessoalmente o fato acontecer por duas 
vezes. A primeira ocasião se deu no sistema de ensino do Coração 
Imaculado, em Los Angeles, onde a mudança autodirigida continua 
ocorrendo, em passo acelerado, anos após os nossos breves esforços 
de intervenção. Posteriormente, vi um programa deste tipo, mas com 
mais financiamento e melhor planejamento, introduzir um grau in
crível de fermentação no sistema escolar urbano de Louisville, Ken
tucky (Dickenson e outros, 1970; Departamento de Pesquisas e Ava
liação, 1973). Você consegue imaginar laboratórios intensivos de 
comunicação e de relações humanas para mil e seiscentos funcioná
rios escolares em seis meses? E entre eles incluíam-se a Junta de 
Ensino, o quadro de funcionários da administração, diretores e pro
fessores. Em ambos os casos, q polarização pareceu, por uns tempos, 
extremamente desastrosa, mas, a partir dela, criou-se um novo senso 
de direção, com outros indivíduos, de maior vitalidade, encarregados 
dessas novas direções. A mudança na formação de professores na 
Faculdade do Imaculado Coração foi inacreditável. 

Uma professora de pedagogia da faculdade escreveu: 

"Estamos trabalhando num programa auto-iniciado e autodirigi
do na formação de professores. Tivemos recentemente aqui um labo
ratório de fim-de-semana extraordinariamente empolgante. Estudan
tes, docentes e administradores, setenta e cinco ao todo, se reuniram 
de uma forma imensamente criadora e produtiva. O resultado é que 
os estudantes estarão imersos em escolas por toda a cidade, obser
vando salas de aulas, participando de reuniões docentes, entrevis
tando professores, estudantes e ad'llinistradores. Depois, nossos es
tudantes ·descreverão o que eles precisam saber, vivenciar, fazer, a 
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fim de ensinar. Reunirão então os docentes e os outros estudantes 
à sua volta para auxiliá-los na realização de seus próprios objetivos." 

As lições contidas aqui são várias. A professora, que era apenas 
um membro do corpo docente no início do estudo, sentiu-se profun
damente afetada pela experiência do grupo de encontro, o que a 
levou a buscar treinamento mais avançado em liderança e dinâmica 
de grupo, e a facilitar os seus próprios grupos. Tornou-se não so
mente uma· pessoa muito mais aberta para com seus alunos mas 
também uma pessoa mais confiante, capaz de empreender e instru
mentar novas idéias. Ela aprendeu como uma pessoa inteira. Tor
nou-se tão mais influente na faculdade, que foi encarregada de um 
programa de treinamento de professores. Esta carta comprova a 
maneira pela qual está encorajando agora esses jovens futuros pro
f~ssores a incorporar o cognitivo e o afetivo-vivencial em sua apren
dizagem. Como costuma acontecer, ao receberem a oportunidade de 
se autodirigirem, ao se confiar em que eles aprenderiam, os estudan
tes trabalham mais arduamente do que qualquer pessoa teria o 
direito de exigir deles. Não resta dúvida de que eles, por sua vez, 
proverão a mesma oportunidade e condições semelhantes a seus 
alunos para que estes também possam aprender a sentir, tanto quanto 
a I?en~a;. Este é o res~ltado fermentador, potente e excitante, quando 
o mdtvtduo tem ocastao de aprender como pessoa inteira. 

Notas de conclusão 

Não posso deixar de concluir que possuímos o conhecimento 
teórico, os métodos práticos e as rotinas do dia-a-dia com as quais 
podemos radicalmente alterar todo o nosso sistema de ensino. Sabe
mos como reunir, numa única experiência, a aprendizagem intelec
tual, a gama de emoções pessoais e o impacto fisiológico básico que 
constituem a aprendizagem significante pela pessoa inteira. Sabemos 
como preparar estudantes de pedagogia de modo tal que se tornem 
agentes deste tipo de mudança. Temos a vontade, a determinação de 
utilizar este conhecimento para humanizar nossas instituições de en
sino? Esta é a pergunta a que devemos todos :çesponder. 
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UMA PERSPECTIVA AMPLIADA 



Capítulo VIII 

Alguns novos desafios1 

Carl R. Rogers 

Prezo o fato de ser convidado a me dirigir a psicólogos. Há 
realmente muito tempo que não participo de uma assembléia da 
American Psychological Association. Sinto-me tentado a fazer remi
niscências, a pensar e falar sobre os 45 anos de meu envolvimento 
em Psicologia Clínica e em atividades correlatas: assistindo a indi
víduos angustiados, conduzindo pesquisas neste campo, promovendo 
crescimento pessoal e desenvolvimento em indivíduos e grupos, em
penhando-me no trabalho com organizações tais como nossos sistemas 
escolares, e até expressando minhas preocupações com nossa doen
tíssima sociedade e com as suas moléstias quase fatais. 

Reminiscências deste tipo abrangeriam temas como o intenso 
esforço necessário à criação de um lugar na AP A para esta crian
cinha, a Psicologia Clínica - uma batalha que agora parece ridí
cula, e envolveu várias contendas profissionais com a Psiquiatria, 
par~ se provar que os psicólogos podiam de fato e por lei praticar 
a Psicoterapia; a tentativa de expor a terapia a exame minucioso e à 
pesquisa empírica; o empenho em chegar a uma formulação teórica 
que liberasse a atividade clínica da ortodoxia agonizante do dogma 
psicanalítico e promovesse uma forma diversificada e criativa de 

Publicado originalmente sob o título: Some new challenges. American Psycho
logist, 28, n. 0 5, 1973, 379-387. © 1973 by the American Psychological Asso
ciation. Tradução de Rachei Rosenberg. 

r O presente artigo é transcrição de uma conferência solicitada pela American 
Psychological Association e apresentada em sua reunião anua! em Honolulu, 
Havai, a 2 de Setembro de 1972. 
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pensar; os esforços no sentido de ampliar o alcance e a v1sao de 
psicólogos, clínicos e outros; e, possivelmente, também, o empenho 
em ajudar os psicólogos a se tornarem verdadeiros agentes de mu
dança, em vez de meros aplicadores remediativos de bandagens psí
quicas. Cada um desses ítens poderia ser em si mesmo o tema de 
uma longa história. 

Não desejo, porém, ceder à tentação. Prefiro olhar adiante e 
procurar descrever alguns dos desafios com que nos deparamos atual
mente, ou com os quais nos defrontaremos, a meu ver, num futuro 
próximo. 

Receio que nesta lista de desafios encontraremos pouca, ou 
nenhuma, seqüência lógica. São os dilemas que percebo como os 
mais significantes. Por isso, o que se segue poderá parecer desalinha
do, da mesma forma que vejo a vida implacavelmente nos submeter 
numerosos tópicos divergentes, alguns dos quais varreríamos para 
baixo do tapete se pudéssemos. Eis então alguns destes tópicos que 
acredito não se desvanecerão a um desejo nosso. 

Ousaremos desenvolver uma ciência humana? 

O desafio que desejo citar em primeiro lugar não é especial
mente novo, mas de modo algum se encontra superado. É o seguinte: 
ousará nossa profissão desenvolver a nova concepção de ciência que 
se mostra tão necessária a uma verdadeira ciência psicológica? Ou 
continuaremos como uma pseudociência? Explicarei o que quero 
dizer com estas questões, em termos que para mim têm profundo 
significado pessoal. 

A Psicologia, não obstante seus milhares de experimentos, suas 
multitudes de ratos brancos, seus vastos empreendimentos com la
boratórios, computadores, medidas estatísticas extremamente requin
tadas e todo o resto, em minha opinião está resvalando para trás 
enquanto ciência significante. Falhamos tenebrosamente em conside
rar a advertência de Robert Oppenheimer (1956), dirigido à APA 
em 1956, em que ele ressaltava como o pior possível para a Psicolo
gia ela "se modelar por uma Física que não existe mais, que foi supe
rada" (p. 134). Mas nós nos prendemos com convicção a este con
ceito newtoniana de ciência, aparentemente inconscientes das mu
danças ocorridas nos pontos de vista científicos da Física Teórica e 
de várias outras ciências "exatas'' e "humanas". Eu, e outros autores, 
já nos empenhamos em expor algumas de tais mudanças· (Koch, 1959; 
Rogers, 1955, 1964; Schultz, 1970) e não desejo repetir aqui tais 
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formulações. O núcleo da mudança está, a meu ver, muito bem sinte
tizado num parágrafo escrito por meu amigo Michael Polanyi ( 1958 }. 

· Trata-se de uma idéia complexa: 
"Afirmar aue a descoberta da verdade objetiva em ciência con

siste na apreensão de uma racionalidade que inspira nosso respeito e 
desperta nossa admiração contemplativa; qu~ tal descobe~ta, embora 
fazendo uso da experiência de nossos sentidos como p:stas, tra~s
cende essa experiência ao abranger a visão de uma realidade mawr 
que nossa impressão sensorial, visão que fala po_r si ao nos levar .a 
uma compreensão sempre mais profunda da realidade - tal descn
ção do procedimento científico s~ri~ usual~en,t~ de.sde_nhada como 
um platonismo obsoleto: um comerciO de m1stenos md1_gno de ~m.a 
era esclarecida. No entanto, é exatamente nesta concepçao de obJeti
vidade que me proponho a insistir ... " (p. 5) 

Um belo exemplo desta perspectiva que Polanyi oferece, de 
um homem sendo atraído, por sua visão subjetiva, a uma considera
ção mais profunda e significante da realidade, encontra-se no relato 
de B. F. Skinner (1959) sobre como ele próprio se tornou um cien
tista. Apresenta um ponto de vista humano, íntimo, rico em seu uso 
de pistas subjetivas tais como "quando você topar com algo interes
sante, largue todo o resto e estude o que você encontrou" ( p. 363). 
É de se lastimar que Skinner veja hoje neste bonito relato pessoal 
não mais que um epifenômeno sem importância 'própria. Entretanto, 
ouvi o mesmo tipo de história contada por cientistas proeminentes 
da Cal Tech - o sonho, a visão, o palpite em torno da estrutura do 
núcleo atômico ou em torno de algum outro mistério, e o trab1lh' 
valioso que seguiu esse sonho informado mas vagamente transcen
dente. Reichenbach (Schlipp, 1959) registra, de uma conversa com 
Einstein: "Quando perguntei ao Professor Einstein, em certa oca
sião como encontrara sua Teoria de Relatividade, respondeu-me que 
a e~contrara por estar profundamente convicto da harmonia do uni
verso" (p. 292). Em outras palavras, ele tinha uma visão orientadora 
que formara subjetivamente. 

Eu mesmo ( Coulson e Rogers, 1968) cheguei a tentar sintetizar 
esta perspectiva mais recente: 

"Tudo isto que nós (psicólogos) conhecemos como ciência torna
se apenas uma parte modesta da ciência. Pode ser vista cóm~ incr~s
tada num contexto intensamente pessoal, em que a consrderaçao 
pessoal e grupal do que é plausível assume ta~!a i.mportâ.ncia quantô 
a significância estatística. O modelo de uma cren.cia prec1~a, corr~ta
mente elaborada e inatacável (modelo que consciente ou Inconscien
temente a maioria de nós retém) passa a ser então uma construção li
mitada e claramente humana, incapaz de uma perfeição total. A aber-
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tura às ex~eriências pode ser considerada uma característica tão abso
lutamente Import~nte no cientista quanto o conhecimento de planeja
n;tentos de pesqmsa. E todo o empreendimento da ciência pode ser 
VIsto como apenas uma parte de um campo maior de conhecimento, 
~m que se bus~~ a. verdade de muitas maneiras igualmente significa
tivas, sendo a ciencia uma dessas maneiras." (p. 8) 

. O tre~ho citado indica que tipo de desafio os psicólogos enfren
tam se .qmserem desenvolver uma ciência do Homem (Ver também 
Dagenms, 1972, e Schultz, 1970). Será uma ciência fundamentada 
na ~bservação ~uidadosa de pr,ocessos cognitivos internos, da espécie 
~e~hzada por Pwget. Abrangera a exploração de significados pessoais 
mtlmos, . car~egados ~e emoção, campo em que eu e meus colegas 
fo.rn_o~ piOneiros. Sera baseada na compreensão do mundo fenome
nolo~Ico do Homem tanto quanto de seus comportamentos e reações 
extenores. Es~a tendência a li_nhas convergentes de confirmação já 
se to_rno~ evidente na pesqmsa de Psicoterapia. Ela transparece 
ta~bem mtens~mente no estudo cada vez mais elaborado que pes
qmsadores reahzam em relação aos sonhos, unindo-se o mundo total
mente subjetivo e irracional do.s sonhos do indivíduo às respostas 
que ele produz em aparelhos diversos de mensuração eletrônica. É 
onde de f~to enc,ontr~mos uma das realidades subjetivas mais antigas, 
o sonho, hgada A a J?aiS moder.~a ~ecnologia. Deve-se ressaltar que em 
todas ess~s ten_?encias a uma ciencra nova, não impelimos 0 indivíduo a 
~lguma srtuaçao traJ?ada para investigarmos uma hipótese que lhe 
Impomos. Em vez disso, nossas mentes e nossa pessoa total abrem
se para aprender do indivíduo. 

Por '!ue este ~ato é importante? Porque, de outro modo, 0 
~ornem nao passara de um objeto a nossos olhos. Hanna (1971) 
drsse-o bem: 

"O Homem usa aquilo que percebe como diferente de si mas 
?us~a uma compreensão e uma harmonia que lhe sejam c;muns 
a9mlo que p~rcebe ~orno ;emel~ante a si. O primeiro tipo de percep
çao conduz a mampulaçao e a tecnologia autêntica; o segundo à 
compreensão e à ciência autêntica." ' 

, ~credito que enquanto não desenvolvermos esta ciência humana 
auten~Ica, estarem.os apenas cultivando uma tecnologia para uso dos 
plan~Jadores e drtadores, e não uma verdadeira compreensão da 
cond:ção humana. É possível que nossos departamentos de pós-gra
duaçao, esses bastiões de tradicionalismo, tenham nos impedido de 
promover esta mudança. Na maioria das nossas universidades, a tese 
de doutor.amento t:an_sform?u-~e numa caricatura de seu objetivo 
real. Segmr sua propna cunosrdade esclarecida até os mistérios de 

168 

certo aspecto da natureza humana, e, a partir dessa busca rigorosa, 
pessoal e independente, trazer uma contribuição significante ao co
nhecimento - é este o retrato verdadeiro do doutoramento, mas não 
é uma descrição fiel da maioria das teses doutorais de hoje. Con
formamo-nos com uma segura mediocridade e reprovamos o que é 
criativo. Para que mude nosso conceito de ciência, nossos departa
mentos universitários deverão modificar-se. Se essa mudança não 
ocorrer, a Psicologia se tornará cada vez mais irrelevante à busca 
pela verdade do homem. 

Ousaremos ser planejadores? 

Nossa época propõe ao psicólogo outro desafio monumental, que 
é o de criar uma abordagem em que o enfoque seja a construção do 
novo, e não o reparo do antigo; aceitar o desafio significa planejar 
uma sociedade cujos problemas sejam menos freqüentes, ao invés de 
aplicar cataplasmas nos indivíduos mutilados por fatores sociais. A 
questão a resolver é se, enquanto grupo, seremos capazes de criar 
uma abordagem dirigida ao futuro e à prevenção, ou se para sempre 
permaneceremos identificados com uma função remediativa, orien
tada para o passado. 

Tomemos alguns exemplos. Bastará ao psicólogo escolar se em
penhar no diagnóstico e no tratamento de males individuais provo
cados por um sistema obsoleto de ensino em que o programa curri
cular é sem nexo? Ou insistirá ele, pelo contrário, em ter um papel 
na promoção de uma oportunidade de aprendizagem em que a curio
sidade estudantil possa expandir-se, e em que a alegria de aprender 
substitua as tarefas obrigatórias das prisões que atualmente chama
mos de escolas? 

Atuar desta última forma requer do psicólogo que ele seja um 
radical, no verdadeiro sentido da palavra. Significa que ele deixaria 
sua salinha abrigada para trabalhar - muitas vezes correndo grandes 
riscos, eu sei - com administradores escolares, professores e 
membros da comunidade no planejamento e na de(erminação de um 
ambiente de aprendizagem. Amenizar a dor das vítimas do velho 
sistema, aquelas para quem o fracasso se tornou experiência diária, 
não será mais a tarefa que tentará >cumprir; terá empreendido a 
missão mais ampla de construir uma instituição flexível - se tal 
coisa for possível -, com os alunos como núcleo e todas as outras 
pessoas como servidores dos aprendizes. Nós, como clínicos, temos 
visuãlizado a nossa tarefa de maneiras tão degradantes que não sei 
se conseguiremos alçar nossa visão o bastante para ver a função que 
poderíamos estar servindo. · 
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Por que os psicólogos não se encontram em pleno planejamento 
de ambientes - . cidades, escolas, lares, culturas - que promovam 
e~ lugar de reba_txa~, que façam uso da tecnologia em vez de escra
VIzar-se a e~a? Seja dlto a seu favor que existem uns poucos psicólogos 
ocupados msto, mas são muito poucos. 

, Usarei um exemplo d~ qual possuo algum conhecimento. Um psi
cologo - suponho que sena chamado de psicólogo consultor - cola
?ora com. uma grande firma em seus esforços para desenvolver uma 
Imensa usma nov?. Em_ seu tr~bal~o, faz planos para que as relações 
hu~anas nesta usma sejam satisfatorias, de modo que lida com os ar
qmtetos, c?I? os téc~ic~s ~ncarregados de planejar a automatização, 
com os _dmgentes smdicms, com os especialistas em montagem e 
c~m ,eqmpes formadas por esses diversos profissionais. Seu intento 
nao e o de meramente modificar ou suavizar o efeito arrasador de 
uma tal ~sin,a ~obre seres humanos. Como ele próprio a conceitua, 
sua funçao e . sltuar a pessoa no cerne do empreendimento global, 
tentando avenguar se uma grande unidade moderna de produção 
pode ser construída e organizada de modo a favorecer o espírito 
hum~no e enriquecer as vidas das pessoas que congrega. Estou con
":encido de qu_e ele está empenhado numa tentativa de erigir um 
SISt~ma que.seja antes de tudo humano. Na medida do êxito que a 
eqmpe reumda alcançar, não precisaremos aqui falar dos efeitos 
desumanizadores da indústria moderna ou dos danos devastadores 
causados à psique humana. Sem dúvida, ele tanto poderá perder 
como ganhar. Mas está empenhado no esforço preventivo de construir 
uma empresa humana. Eu gostaria de ver mais psicólogos com incum
bências semelhantes. 

O mesmo comentário se aplica se pensamos em criar comuni
dades inteiramente novas. A que eu conheço razoavelmente bem é a 
de Columbia, no Estado de Maryland. Organizar uma comunidade 
para pessoas de todas as raças, formações culturais e camadas eco
nômicas é um experimento empolgante. Estou ciente de que já co
~eter~m erros, e decerto cometerão outros mais, mas o que está em 
Jogo e uma tentativa de construir para pessoas e não simplesmente 
um~ _busca. ~e lucro para o construtor. Não sei quantos cientistas 
sociaiS participaram do projeto, porém o seu número foi insuficiente. 
Que grau de atenção _está voltada a estabelecer relações pessoais 
permanentes. na co~umdade? Longe do. necessário. Pois vejo jp.sta
mente este tipo d~ are a co~o o. ve~dadeir~ lugar para os psicólogos, 
desd~ que . eles saibam ser m;~gmattvos alem de realistas, desde que 
constgam livrar-se de seu espmto conservador e de seu profissionalis
mo, e trabalhar criativamente com outros profissionais de todos os 
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campos pertinentes - médicos, arquitetos, encanadores e pedagogos 
- para formar uma nova célula de uma nova sociedade. 

Considerando agora uma área- diversa, será possível termos 
algum significado nas relações entre grupos minoritários - negros, 
chicanas, índios, mulheres - e o assim chamado "Establishment"? 
Este é o tipo de campo relevante e arriscado que oferece amplas 
oportunidades. Eu próprio conheço, e estou certo de que cada um 
de nós conhece também, alguns psicólogos negros, brancos, chicanos 
e mulheres, que exerceram profunda influência na melhora da comu
nicação em situações interpessoais decisivas. Alguns deles têm tra
balhado junto a membros de guetos e das forças policiais, outros 
com grupos de previdenciários pobres e representantes das institui
ções médicas sociais; outros ainda têm se dedicado às relações entre 
a subcultura de drogas e a comunidade. Como psicólogos, dispomos 
de muitos recursos para facilitar tanto a comunicação como a reso
lução de problemas entre esses grupos, freqüentemente amargurados 
e distanciados, e a sociedade que os maltratou. Podemos ajudar os 
dois lados a encontrar soluções que representem uma revolução quieta, 
sem violência. Será que o faremos? Recebemos algum mínimo apoio 
de nossas raízes universitárias, de nossas associações profissionais 
ou de nossos órgãos oficiais destinado ao serviço público, quando nos 
dedicarmos a tais atividades? Ainda é cedo para responder, mas não 
é cedo demais para investirmos juntos neste jogo. 

Ousaremos abolir o profissionalismo? 

O terceiro desafio que me proponho a discutir, especialmente no 
que se refere a psicólogos clínicos e sociais, é a possibilidade radical 
de varrer para longe todos os nossos atuais procedimentos de pro
fissionalização. A vali o a heresia que esta proposta representa, quanto 
terror desperta no coração da pessoa que lutou para se tornar um 
"prÓfissional". No entanto, ao acompanhar por muitos anos as pr()
vidências tomadas para se conceder credenciais e autorizações, com 
intuito de excluir charlatões, minha conclusão ponderada é que tais 
medidas falham em seus objetivos. Em 1947, ajudei a Associação 
Americana de Psicologia (APA), da qual eu era presidente, a criar 
a A.B.E.P.P. ("American Board of Examiners in Professional Psycho
logy", como foi chamada na época). Sentia-me então ambivalente 
em relação a este projeto. 'Agora lamento não ter-me erguido contra 
a sua aprovação. 

Não estou de modo algum impugnando os motivos nem a inte
gridade daqueles que buscam os registros e tudo que decorre deles. 
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Essas pessoas despertam em mim profunda solidariedade. Eu gostaria 
de fato que houvesse uma maneira de distinguir as pessoas qualifi
cadas das não-qualificadas, o indivfduo competente do oportunista, 
do explorador e do charlatão. Examinemos porém alguns fatos. 

Assim que especificamos os critérios para o registro - seja o 
de psicólogos clínicos, de coordenadores de grupos de treinamento 
do NTL2

, de conselheiros conjugais, de psiquiatras, de psicanalistas, 
ou, como ouvi dizer há pouco tempo, de curandeiros psíquicos - o 
primeiro e maior efeito resultante é a cristalização da profissão numa 
imagem anterior. Este é um resultado inevitável. O que se pode uti
lizar como material para o exame de qualificação? Naturalmente, as 
questões e as provas utilizadas no decorrer dos últimos dez ou vinte 
anos. Quem sabe o bastante para ser nomeado examinador? Obvia
mente, a pessoa que tenha uma ou duas décadas de experiência e 
que, portanto, tem o início de sua formação datando de 15 a 25 
anos. Reconheço o quanto estes grupos se esforçam para atualizar 
seus critérios de avaliação, mas na verdade mantêm-se sempre num 
atraso de várias etapas. Por conseguinte, o processo de credencia
mento permanece enraizado no passado um tanto distante e define 
a profissão em termos deste passado. 

É com pesar que menciono a segunda desvantagem. O número 
existente de charlatões exploradores credenciados é tão grande quanto 
o de não credenciados. Se um bom amigo seu precisasse muito de 
ajuda terapêutica e eu lhe indicasse um psicoterapeuta que fosse um 
Diplomado em Psicologia Clínica, mas não acrescentasse qualquer 
outra informação, você lhe encaminharia seu amigo? É claro que 
não. Você quereria saber que tipo de pessoa e terapeuta ele é, pois 
reconhece que são muitos os profissionais que, apesar de seus diplo
mas emoldurados, não estão aptos a conduzir uma terapia, a coorde-· 
nar um grupo ou a beneficiar um casamento. Portanto, o registro não 
equivale a competência. 

O terceiro fator negativo está na rígida burocracia que decorre 
da insistência pela profissionalização. Pessoalmente, não vejo essa 
burocracia· tão presente na esfera nacional, mas ela é sem dúvida muito 
freqüente no nível estaduaP. Regras burocráticas passam a substituir 
o bom senso. Uma pessoa deixa de ser qualificada por ter completado 
150 horas de atendimento supervisionado, e outra pes.soa é aprovada 
porque cumpriu o requis~to de 200 horas. Não se dá qualquer consi-

2 National Training Laboratory. 
3 Nos Estados Unidos são estabelecidas normas estaduais específicas para se 
conceder ao profissional liberal autorização de atuar. (N. T.) 
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deração à eficácia de qualquer um des?es do!s terapeutas, à _q~alida.
de de seu desempenho e nem mesmo a qualidade da supervisao que 
recebeu. Outra pessoa é considerada sem qualificações porque sua tese 
em Psicologia, apesar de excelente, foi. reali~ada ~um depa~tam~nto 
de pós-graduação cujo rótulo não é Psicologia. Na,o. muluphcarei ~~ 
exemplos. O burocrata começa a dominar o, cena~10- de modos P 
demais conhecidos, impondo imensos recuos a prof1ssao. 

Há o outro lado da moeda. Vêm-me à mente "linhas de frente" 
cujos participantes tive o privilégio de conh~cer nos últ~~os anos. Pelo 
telefone, cuidam dos efeitos de drogas, de Impulsos su1c1das, de c~s<?s 
de amor complicados, de discórdias em famílias e de to~a a especte 
de problemas pessoais. A maioria deste contingente consiste_ de estu
dantes universitários e recém-formados, com um pequeno tr~mam~nto 
intensivo efetuado no próprio trabalho. E sei que em mmtas ~ltua
ções de crise esses jovens demonstram uma habilid_ade. e u~ discer
nimento que deixariam um profissional_ verde de I?VeJ~· Sao total
mente "ingualificados" segundo os padroes convenciOnais. De modo 
geral, porém, são dedicados, e, ainda, competentes. 

Recordo também minhas experiências com grupos, onde o par
ticipante visto como "ingênuo" fr~qüe~teme_n~e _revela ~ma ~abedoria 
própria, ao lidar com pessoas e sltuaçoes ?~f1cers, que . e .mmto supe
rior à minha ou à de qualquer outro facihtador proh~swnal. Poder 
observar isto é uma experiência que nos leva a refletir. Da mesma 
maneira, se procuro lembrar os melhores coordenadores que co
nheço para liderar grupos de c~s~is, pens.o n~~ homem e numa 
mulher que não possuem o mmrmo satJsfatono em term?~ de 
documentos oficiais. Ou seja, existe gente extremamente qualificada 
além das cercas dos certificados. 

Poderia haver aí uma objeção: "Como se vai impedir que os 
charlatões abusem psicologicamente das pessoas, muitas vezes com 
grande proveito econômico?" Respeito esta pergunta, mas ~embro que 
a pessoa cujo propósito é explorar os outros consegue ~aze-lo mesmo 
sem pretender-se psicólogo. A Cientologia (que podena nos ter e~
sinado bastante se não nos preocupássemos tanto com os reconheci
mentos oficiais) progride hoje com vigor e lucros, mas como re!i
gião. Tendo ponderado bem a questã?, considero qu~ normas profis
sionais rígidas praticamente não elimmam os ~anancwsos e os cha_r
latões. Se nos concentrássemos no desenvolvrmento e na prestaçao 
de uma ajuda pessoal excelente, os indivíduos prefeririam procurar 
a nós e não aos fraudulentos. 

Em minha opinião, devemos encarar o fato de que, para lidar 
com seres humanos, um diploma não dá muita garantia de verda-
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deira qualificação. Caso fosse menor a nossa arrogância, teríamos 
muito a aprender da pessoa "não formada" que é por vezes extra
ordinariamente hábil na área de relações humanas. 

Percebo claramente as desvantagens e os riscos na posição que 
estou assumindo, mas eles existem também no caminho dos regis
tros e das autorizações. E aos poucos convenço-me de que se abo
líssemos o "perito", o "profissional credenciado", o "psicólogo com 
registro", poderíamos expor a profissão a uma lufada de ar fresco e 
a uma onda de criatividade tais como há muitos anos não conhecemos. 

Em todos os campos - na Medicina, na Enfermagem, no 
ensino, na olaria ou na carpintaria - o certificado tem levado à 
rigidez e ao estreitamento da profissão, a prendê-la ao passado e a 
tolher inovações. Se nos indagarmos porque o médico norte-ameri
cano adquiriu a imagem de reacionário em busca de ganhos, de 
membro do sindicato mais fechado do país, de adversário de qualquer 
progresso ou mudança, e de indivíduo oposto à provisão de cuidados 
médicos onde eles se fazem mais prementes, resta pouca dúvida de 
que a Associação Norte Americana de Medicina gradativamente cons
truiu tal imagem aos olhos do público, apesar de não ter esta intenção. 
E contudo, os propósitos iniciais básicos da AMA eram o de certi
ficar e autorizar médicos qualificados e de proteger o público contra 
o impostor. Fico penalizado de ver a Psicologia começar a seguir o 
mesmo caminho. 

A dúvida que humildemente levanto aqui, face ao considerável 
choque e ao antagonismo que tenho certeza de estar despertando, é 
simplesmente esta: poderá a Psicologia encontrar um caminho novo 
e melhor? Existirá algum método mais criativo de reunir as pessoas 
que precisam de ajuda e aquelas que são realmente capazes de ofe
recer relacionamento que ajudam? 

Não tenho a resposta, em absoluto, mas ressalto um princípio 
sugestivo, que Richard Farson enunciou para mim (comunicação 
pessoal, 1966): "A população que tem o problema possui os me
lhores recursos para lidar com o problema." Em muitas outras áreas, 
esta afirmação já foi comprovada. Toxicômanos, ou ex-toxicômanos, 
são os mais bem sucedidos no tratamento de indivíduos com pro
blema de drogas; da mesma forma, ex-alcoólatras ajudam alcoólatras, 
antigos condenados ajudam presidiários - todos eles de maneira 
provavelmente mais eficaz do que o fariam profissionais. Mas se 
outorgarmos a tais pessoas certificados ou alguma outra forma de 
superioridade por sua ajuda, a capacidade de ajuda decresce. Tor
nam-se então "profissionais", com todo o exclusivismo e a territo
rialidade que caracterizam o profissional. 
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Assim, apesar de saber que deve soar como algo horrível, eu 
gostaria de ver toda esta energia que dedicamos a normas de regis- · 
tro, a processos de qualificação, a leis de regulamentação e a exames 
escritos e orais reencaminhados para ajudar o desenvolvimento de 
psicólogos clínicos, de psicólogos sociais e monitores de grupo, com 
a finalidade de torná-los tão eficazes, tão dedicados ao bem-estar 
humano, que venham a ser preferidos àqueles que são realmente 
carentes de qualificação, quer ou não eles possuam credenciais no 
papel. 

Com caráter suplementar de orientação ao público, poderíamos 
estabelecer o equivalente a um serviço de proteção ao consumidor. 
Caso fosse apresentada uma única reclamação quanto à falta de 
eficácia ou ética na conduta de um certo profissional, poderia ser 
explicada satisfatoriamente. Mas se fossem encaminhadas muitas quei
xas sobre os serviços prestados por um indivíduo, seu nome deveria 
ser exposto ao público, com a sugestão de que "o comprador que se 
cuide". 

Enquanto isto, cabe-nos desenvolver nossos processos de apren
dizagem em psicologia de novas maneiras que nos façam obviamente 
mais benéficos ao público do que os "gurus instantâneos", do que os 
proponentes de modas passageiras e não experimentadas, e. do que 
os exploradores que se valem de uma clientela evidentemente dese
josa de depender de alguém que possua "a" resposta a todos os 
problemas humanos. Do momento que nossa capacidade duradoura 
de ajudar fique claramente patenteada, não precisaremos mais de 
nossa complexa maquinária de certificações e autorizações. 

Podemos nos permitir ser homens e mulheres integrais? 

Volto-me agora para um desafio bastante diferente, mas que 
talvez esteja de algum modo relacionado com o anterior. A maioria 
de nós passou um período de 20 anos, ou mais, em instituições esco
lares em ·que o intelecto era tudo. Tudo que contava, tudo que fosse 
da menor importância, acontecia do pescoÇo para cima - na com
preensão e na memorização, no raciocínio e na expressão. Mas na 
vida, em terapia, em relações com o sexo oposto, no casamento, nos 
relacionamentos entre pais e filhos, em grupos de encontro, ou em 
reuniões de departamentos universitários, fomos obrigados a aprender 
que os sentimentos formam uma parte igualmente importante da vida. 
Mesmo assim, devido em grande parte à escolarização que tivemos, 
ainda somos propensos a ver uma dicotomia nestes dois aspectos. 
Tenho percebido este fenômeno muito acentuado em grupos. Quando 
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a reumao tem por finalidade uma tarefa intelectual, negam-se as 
emoções, embora elas com freqüência estejam dolorosamente aparen
tes. Por outro lado, se a reunião é a de um grupo de encontro, é 
comum idéias serem rejeitadas com vigor como impróprias em tal 
contexto. Parecemos viver numa base de isto-ou-aquilo. Percebemos, 
e expressamos, o que pensamos; ou percebemos, e expressamos, 
nossas reações emocionais. Quase nunca os dois lados de nossa vida 
são colocados juntos. 

A Psicologia Clínica aponta de modo interessante a profundidade 
dessa cisão. A formação nessa área é geralmente repartida entre 
cursos - o puro esforço intelectual - e experiências de estágio 
prático em que o estudante lida com as emoções de outras pessoas, 
e às vezes com as suas próprias. Um exemplo hipotético ilustra melhor 
a brecha que existe. Um estudante propõe como tema de sua tese a 
mensuração, requintadamente cuidadosa, das diferenças entre o grupo 
A e o grupo B. Considera o seu plano intelectualmente estimulante 
e valioso. Outro estudante pretende apresentar em sua tese, de forma 
elaborada e devidamente refletida, o aprendizado mais importante 
de todos os seus anos de pós-graduação: a auto-aprendizagem pro
fundamente reveladora que ocorreu durante seu relacionamento com 
um cliente difícil, em que ambos se sentiram crescer e obtiveram mu
danças duradouras em seus comportamentos. Sabemos todos que o pri
meiro projeto seria aceito sem objeções. O segundo não seria apenas 
rejeitado, mas seria rejeitado sumária e indignadamente. Quem o estu
dante pensa que ele é, para pretender trazer seus sentimentos, sua 
percepção do cliente e de si mesmo ao nível de reações viscerais, na 
elaboração de seu raciocínio sobre tais fenômenos? Isto seria consi
derado um tema ridículo para uma dissertação de tese. 

Embora a geração mais velha considere certos procedimentos 
escolares como apenas normais, a atual geração mais jovem se recusa 
com freqüência crescente a aceitá-los. Lembro-me de um encontro 
de fim-de-semana com professores e estudantes de uma universidade 
abalada por conflitos. A experiência encerrou-se de maneira incon
clusiva, e achei que um dos estudantes resumiu bem a situação de 
dilema quando comunicou aos docentes: "Não sei se nossos dois 
mundos poderão alguma vez se encontrar; porque o nosso contém 
emoções". Para mim, isto disse tudo. 

Por que estarão tantos de nossos melhores estudantes abando
nando as universidades? Por não encontrarem nelas lugar para a 
pessoa inteira. Por que tantos jovens consideram a vida sem lógica 
ou significado? Em parte por ignorarem que é possível viver como 
uma pessoa de idéias unidas à paixão, de sentimentos recobertos de 
intelecto e curiosidade. Thomas Hanna (1970), em seu notável livro 
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Bodies in Revolt (Corpos em Revolta), expõe uma defesa marcante 
do soma, belíssima unidade do organismo humano pulsante em todas 
as suas manifestações. Entre outros tópicos, o autor comenta assim 
a sensação de muitos jovens frente ao nosso mundo "absurdo'': ··~ 
experiência de 'falta de sentido' é uma acusação viva ~a hipert:ofia 
de um dos aspectos de nossos somas: a saber, a atençao consciente 
e o esforço racional" (p. 227). Concordo decididamente com ele. 
B a ênfase exagerada no consciente e no racional, aliada à depre
ciação da sabedoria de nosso organismo total responsivo, que nos 
impedem de viver como seres humanos unificados, integrais. 

Posso testemunhar com a minha experiência pessoal, no entanto, 
que não é fácil alcançar a unidade quando a vida foi dico~omiz?da 
durante décadas. Coordenei cursos em que todo o grupo, eu mclus1ve, 
concordava com o fato de nossos sentimentos serem uma parte tão 
importante do programa letivo quanto nossas idéias. Contudo, s.e um 
dos elementos se põe a explorar experiências com alto teor emocwnal, 
das quais começa a adquirir comp:eensão, os outr~s memb~os d.o grupo 
vacilam em contribuir com algo diferente de reaçoes emoc10nms. E se, 
por outro lado, uma pessoa inicia a reunião de aula expon~o com 
entusiasmo as idéias referentes a uma teoria nascente que esta elabo
rando a tendência desta sessão é para um enfoque intelectual. Só rara
ment; um grupo consegue ser pessoas inteiras na experiência. Quando 
se alcança este ponto, porém, os resultados são inesquecíveis. Alguns 
dos participantes apresentam trabalhos que são muito originais e ao 
mesmo tempo de valor acadêmico; outro ~embro do grupo .expr.essa 
os conteúdos mais profundos de sua aprendizagem numa poesia; mnda 
outra pessoa traz à reunião final uma "construção" pintada em madeira, 
na qual tentou representar por um meio artístico o que fo_;a:n as suas 
aprendizagens; e mais outro criou uma peça teatral, sardomca .e. dra
mática, extremamente pertinente ao curso. Para o professor tradiciOnal 
preso a notas, a situação seria caótica. Para quem se interessa pelas 
expressões de aprendizagem pela pessoa inteira e unificada, ela é gra
tificante. 

Contudo, apesar de tais empenhos inovadores - cada vez mais 
numerosos - pessoas dicotomizadas representam ainda a maioria es
magadora. Ainda nos dirigimos a nossas universidades para buscar 
idéias, e aos grupos de encontro e à terapia para emitir o "grito primai" 
de nossas emoções acumuladas. 

Caso estejamos realmente conscientes, porém, ouviremos o "grito 
calado" de emoções negadas ecoando por todos os muros e corredores 
de uma universidade. E se formos suficientemente sensíveis, consegui
remos ouvir as idéias e os pensamentos criativos que muitas vezes sur-
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gem os resultam quando expressamos abertamente nossos sentimento::. 
A maioria de nós se compõe de duas partes separadas que desesperada
mente buscam se juntar num soma integrado onde as distinções entre 
mente e corpo, sentimentos e intelecto, fossem anuladas. 

Quem poderia fazer surgir esta pessoa inteira? Segundo a minha 
própria experiência, professores universitários são os que menos pro
vavelmente o fariam. Seu grau de tradicionalismo e auto-suficiência 
chega às raias do incrível. Recordo, quase com horror, a afirmação 
de um titular da Universidade de Colúmbia, pouco depois que os pré
dios universitários foram invadidos e arruaças irromperam entre os 
estudantes impossibilitados de se fazerem ouvir de outro modo. Este 
professor me disse: "Não existem problemas de comunicação na Co
lúmbia. Ora, falo a estudantes q_uase todos os dias". Para mim, soava 
como um escravagista sulino na década de 1850. 

Não, caso ocorra mudança no sentido de tratar a nós mesmos e a 
outras pessoas como somas completos, em que idéias e sentimentos se 
entrelaçam, creio que será promovida pela geração mais jovem. São 
os seus membros que estão se liberando dos grilhões da tradição. Eles 
descartaram muitos dos dogmas religiosos que proclamavam o corpo 
como maligno e a mente e o espírito os únicos aptos ao bem. Repre
sentam uma esperança poderosa contra a pessoa dicotomizada, desu
manizada, que pode lançar bombas em civis vietnamitas e confortavel
mente justificar a sua ação com argumentos intelectuais. Não assassinou 
nem dilacerou pessoas. Participou, tão somente, de um "ataque de rea
ção protetora". 

Unicamente com a ajuda da geração mais jovem, creio, seremos 
capazes de enxergar a terrível desumanização que criamos em nosso 
sistema de ensino através da separação entre idéias, que devem ser 
aprovadas, e sentimentos, que de certo modo são vistos como de origem 
animal. É possível que os jovens consigam nos reconstituir como pes
soas inteiras. Deus sabe que precisamos voltar a ser organismos unifi
cados, em contato com tudo de nós e tudo de nosso meio. 

É esta a única realidade? 

E finalmente, devo mencionar um desafio que é, acredito, o mais 
terrivelmente ameaçador para os psicólogos. Refiro-me à possibilidade, 
extremamente viável, de que haja mais de uma "realidade", de que 
haja mesmo numerosas "realidades". A idéia está longe de ser original. 
William J ames (1928), quando disse que "nossa consciência normal de 
vigília não passa de um dos tipos especiais de consciência", propunha 
que, "separadas dela pela mais tênue das telas, jazem formas poten-
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ciais cabalmente diferentes de consciência", e que os fatos de que ele 
próprio dispunha então "obstam a nosso encerramento prematuro de 
contas com a realidade". 

Frente ao atual conhecimento de diversas espécies de estados alte
rados de consciência e realidade induzidos por drogas, frente a tanto3 
anos de estudo cuidadôso de fenômenos de percepção extra-sensorial, 
frente aos estudos internacionais de fenômenos Psi, frente a contribu~
ções sérias como as do teórico LeShan ( 1969), ser~ cada vez mms 
difícil fechar os olhos à possibilidade de uma outra realidade (ou outras 
realidades) regida por leis muito diferentes da realida~e empírica .de 
bom senso, com que nos familiarizamos, a única conhecida pela maio-
ria dos psicólogos. 

Posso tornar este tópico um pouco mais pessoal. Eu nunca tive 
uma experiência mística, nem qualquer tipo de experiên~ia co_m uma 
realidade paranormal, e nem, tampouco, qualquer estado mduzido ?or 
drogas que me proporcionasse ,~m ~nico ~isl;n_nbre de, um mundo dife
rente do nosso seguro mundo real . Os mdiCios, porem, acumulam-se 
de modo impressionante. Pode-se simplesme~lte. deixar de la? o,. c?mo 
relato totalmente inadequado, livros como o mtitulado Psych1c. Dlsco
veries Behind the Iron Curtain (Descobertas Psíquicas Por Detrás da 
Cortina de Ferro), de Ostrander e Schroeder (1971), mas ~á alguns 
aspectos de tais relatos que é difícjl descart~r ~ Pode-s~ considerar as 
idéias de J ames como mera aberraçao num ps1cologo emmente. Pode-s.e 
tentar negar importância aos místicos de muitos países e épocas, mas 
há semelhanças notáveis em suas narrações, quaisquer que fossem os 
seus pontos de vista religiosos. É mais complicado derrubar o~ ~r~u
mentos bem elaborados de LeShan ( 1969) que, propondo-se Imclal
mente a destruir o mito de outras realidades, gradativamente viu-se 
construindo uma teoria que aponta e~ direção oposta. 9 au~~r ~os 
mostra a relação espantosamente estreita entre: a pessoa sensi,tlva . a 
fenômenos paranormais; o místico de todos os teml?os; e, o que e mmto 
surpreendente, o moderno físico teórico. Uma realidade em q~e tempo 
e espaço desapareceram, um mundo em que não J?odemos viVer m~s 
cujas leis podemos aprender e perceber, e uma reali~ade q~e se baseia 
em nossas percepções internas e não em nosso~ sentidos, sao aspectos 
comuns a todos eles. O fato de LeShan ter proJetado formas engenho
sas, que continua a aperfeiçoar, para colocar a sua teoria à prova, con
tribui à credibUidade de suas propostas. 

Entretanto devo esclarecer que, dentre os depoimentos que li, 
considerei mais' profundamente convincentes ·os de uma ú~ica pessoa, 
Carlos Castaneda. Iniciada com um ceticismo extremo, d1gno de um 
antropólogo de formação unive~sitária, sua exc~rsão, r.ara um no.vo 
modo de saber tal como exercido por uma velno sabto dos índios 
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Y aqui se transforma numa aventura excitante, de arrepiar os cabelos. 
Sua tentativa posterior de reduzir a experiência a aceitáveis formas 
racionais (provavelmente para obter seu doutoramento) é absoluta
mente irrisória ( Castafieda, 1968). É evidente que ele se encontrava 
assustado demais nessa ocasião para admitir, como vem a fazê-lo em 
seu segundo livro, que existe uma "realidade separada" ( Castafieda, 
1971 ). 

Por que esta concepção de uma outra realidade parece tão amea
çadora aos psicolólogos? Creio que a resposta se encontra nas razões já 
expostas, no fato de sermos uma das mais inseguras dentre as ciências. 
Nós não ousamos investigar o misterioso. Por outro lado, um físico 
extremamente conceituado, bem inteirado da literatura em Psicologia, 
estava pensando em alterar seus interesses e dedicar-se profissional
mente à Psicologia, porque já se sentia velho demais para oferecer 
contribuições adicionais à Física teórica (ele tinha 32 anos!). Ao me 
consultar, a questão que ele colocou como principal se referia às áreas 
de "maior mistério" na Psicologia, pois preferiria dedicar a elas o seu 
tempo. Não pude deixar de considerar que nunca ouvira falar de um 
psicólogo voltando sua atividade para as áreas de "maior mistério". 
Só o cientista seguro pode fazê-lo. 

. Não estou de modo algum sugerindo que "sabemos" haver uma 
reah~ade separada . (ou várias realidades separadas). Digo que não 
estanamos nos rebmxando se admitíssemos a possibilidade de sua exis
tência e começássemos a averiguá-la, tal como os russos e inglesses 
estão fazendo. 

Com toda a certeza, é necessário muito mais estudo deste campo. 
Eu gostaria de ver replicado o experimento com a coelha e sua ninhada. 
A mãe coelha, eletrodos ligados a seu cérebro, foi mantida em terra. 
Seus filhotes, levados para o alto mar num submarino, foram extermi
n~dos pelos pesquisadoes, um por vez, em períodos variados. Segundo 
fo1 relatado, a mãe coelha, a cada momento sincronizado da morte de 
um de seus filhotes, apresentou reações eletrônicas claramente registra
das ( Ostrander e Schroeder, 1971), pp. 3 3-34). Como entender tal 
fenômeno? 

Quando uma clarividente apanha um envelope que nunca viu 
antes (e que continha um fragmento de uma antiga placa cuneiforme) 
e começa a descrever "uma moça relacionada com isto", ela fornece 
um retrato completo e toda a história de vida de uma secretária que 
ajudara a empacotar o objeto. O relato era tão detalhado que, em mil 
mulheres, nenhuma outra teria correspondido à descrição. No entanto, 
nem uma só de suas palavras poderia ser entendida como, de algum 
modo, associada à placa. Este é um tipo duplo de mistério que LeShan 
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1969, pp. 53-54) acredita estar principiando a desvendar. Contudo 
é evidente a necessidade de se submeter a teste a sua teoria e de se 
realizarem outros estudos similares. 

Que dizer, também, dos diversos casos de cognição prévia ou si~ 
multânea do sofrimento ou da morte de uma pessoa amada que esta 
distante? Ou, ainda, da comunicação telepática através da qual um 
hipnotizador, afastado e fora de visão, consegue fazer adormecer um 
sujeito hipnótico treinado mediante uma simples concentração na men
sagem que deseja lhe transmitir ( Ostrander e Schroeder, 1971, p. 1 04)? 
E, por fim, como consideraremos as experiências estranhas e sobre
naturais de Carlos Castaneda (1968, 1971 )? 

Na próxima geração de jovens psicólogos, possivelmente liberada 
de proibições e resistências universitárias, talvez se incluam uns poucos 
indivíduos que ousarão investigar a existência de uma realidade organi
zada que não é acessível a nossos cinco sentidos, uma realidade em 
que o presente, o passado e o futuro se confundem, uma realidade na 
qual o espaço não constitui uma barreira e o tempo desapareceu; uma 
realidade que somente pode ser percebida e conhecida quando nos 
mantemos passivamente receptivos, ao invés de ativamente decididos a 
conhecer. Este é um dos desafios mais empolgantes propostos à Psico
logia . 

Comentário final 

No início da presente discussão, observei que os vários pontos 
ressaltados 'apresentavam pouca relação lógica entre si, constituindo 
simplesmente desafios variados. Depois de elaborar o material, porém, 
consigo ver - estou certo que a partir de minhas inclinações pessoais 
- uma certa unidade nas questões que abordei. Estou longe de afirmar 
que eu tenha proposto as perguntas mais importantes. Posso estar pro
fundamente iludido quanto à forma de perceber esses desafios. Mas 
tentarei reformular quais seriam tais desafios e depois indicar o fio 
que, a meu ver, os mantem ligados. 

Perguntei se a Psicologia continuará como um estreito fragmento 
tecnológico de uma ciência, presa a uma concepção filosófica obsoleta 
de si mesma e agarrada à cobertura protetora dos comportamentos 
observáveis; ou se, pelo contrário, poderá tornar-se uma ciência real
mente ampla e criativa, radicada na visão subjetiva, aberta a todas as 
facetas da condição humana, digna de chamar-se uma ciência madura. 

Indaguei se ousaremos deixar de ser uma tecnologia remediativa 
orientada para o passado, e assumir um enfoque no planejamento orien
tado para o futuro, através de nossa participação num mundo caótico, 
com o propósito de construir ambientes onde seres humanos possam 
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desejar aprender, onde grupos minoritários possam optar por refazer 
o "establishment", relacionando-se com ele, e onde comunidades inova
doras possam aprender a conviver. Continuaremos periféricos a nossa 
sociedade, ou correremos os riscos de representar um fator social signi
ficante? 

Ressaltei que a segurança, o prestígio e os paramentos do tradi
cionalismo que podem ser obtidos mediante o credenciamento e as 
autorizações podem não valer o que custam. Perguntei se ousaríamos 
depositar nossa confiança na qualidade e na competência que possuí
mos como pessoas, antes que nos certificados que podemos expor em 
molduras. 

Questionei - receio que com certo desespero - a possibilidade 
de um dia vermos docentes, estudantes e psicólogos em geral funcionar 
como pessoas inteiras - e não como se apenas fossem, ora cérebros 
locomovendo-se no topo de andas, ora emoções acéfalas trocando 
gritos selvagens. Seríamos capazes de nos aceitar como organismos 
totais, com sabedoria em cada poro - desde que quiséssemos ouvir 
e perceber esta sabedoria? 

Propus, de forma hesitante, que a realidade de que estamos tão 
seguros, a realidade que nos é tão obviamente mostrada pelos nossos 
sentidos, pode não ser a única realidade disponível à humanidade. 
Coloquei como interrogação nossa disposição de alguma vez assumir o 
risco temível de averiguar esta possibilidade sem julgamentos prévios. 

Ao meditar sobre tais questões, acredito que se a Psicologia -
como uma ciência e como uma profissão - oferecesse uma resposta 
claramente afirmativa a cada uma dessas indagações, se tivesse uma 
reação positiva frente a cada um desses desafios, estaria caminhando 
para a frente. 

Vejo assim como fio conectador dos tópicos que abordei o fato 
de cada um deles significar um passo possível em direção ao cresci
mento, ao aprofundamento e ao enriquecimento de nossa profissão. 
Numa palavra, cada um deles representa para a Psicologia um degrau 
no caminho da auto-realização. Caso as minhas percepções tenham sido 
corretas, mesmo que só aproximadamente, eu deixaria esta pergunta 
final: Ousaremos? 
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Capítulo IX 

Precisamos de "uma" realidade? 

Carl R. Rogers 

Creio que a maioria dos educadores concordaria em alegar que 
uma das grandes prioridades na educação é ajudar o indivíduo a adqui
rir o aprendizado, a informação e o crescimento pessoal que o capaci
tarão a lidar de modo mais construtivo com o "mundo real". Este é 
um tema freqüente em discursos de formatura, em que esperanças e 
temores são expressos quanto a como os novos formandos enfrentarão 
o "mundo real" e lidarão com ele. É com freqüência um tópico também 
das horas finais de grupos intensivos de encontro, quando indivíduos 
aprenderam muito sobre si mesmos e seus relacionamentos e se sentem 
preocupados com sua conduta ao retomarem suas vidas "reais" lá fora. 

O que é este "mundo real" de que estamos falando? É a questão 
que desejo explorar, e creio que a direção em que meu pensamento 
tem me conduzido inexoravelmente será melhor retratada por alguns 
exemplos pessoais e quotidianos. 

Há poucas semanas, tarde da noite, eu estava sentado à varanda de 
uma casa de praia no norte da Califórnia. Enquanto permaneci ali por 
várias horas, uma estrela cintilante no horizonte deslocou-se para cima 
até ficar bem à minha frente. Um planeta brilhante, exatamente acima 
de mim, moveu-se com igual lentidão majestosa até um ponto distante 
à minha direita. Em suas trajetórias, a Via Láctea e todas as outras 
constelações os acompanhavam. Sem dúvida, eu era o centro do uni
verso e os céus revolviam lentamente a meu redor. A experiência fazia
me sentir humilde (quão pequeno sou) e engrandecido (quão mara
vilhoso ser um ponto tão central). Eu mirava o mundo real. 

Tradução de Rachel Rosenberg. 
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Contudo, em outro canto da mente sabia que eu, assim como a 
Terra debaixo de mim e a atmosfera a minha volta, nos movíamos a 
uma velocidade estonteante - mais rapidamente do que um moderno 
avião a jato - na direção que eu chamava leste, e que as estrelas 
e os planetas mantinham-se, em relação à Terra, quase imóveis. Embora 
não o pudesse ver, sabia que este, e não a percepção mais óbvia, era 
realmente o mundo real. 

Em algum outro nível, estava cônscio de mim mesmo como par
tícula infinitesimal de um planeta insignificante numa das galáxias 
menores no universo - dos quais há milhões. Sabia que cada uma 
dessas galáxias estava se movendo a uma velocidade incrível, muitas 
vezes explodindo uma para longe da outra. Isto também era realidade? 
Era de confundir. 

Havia pelo menos uma realidade de que eu podia estar certo -
o duro assento de madeira em que me sentava, a terra sólida em que 
a varanda se apoiava, a caneta de aço que segurava na mão. Esta era 
a realidade que podia ser, além de vista, sentida e tocada. Esses obje
tos podiam suportar peso e pressão. Eram sólidos. 

Mas não, meu conhecimento de ciência era suficiente para desa
fiar tudo isto. A cadeira é feita de células que foram vivas, intrincadas 
em sua composição, constituídas mais de espaço que de matéria. A 
Terra é uma massa fluida, em vagaroso movimento, que estremece fre
qüentemente ao se retrair, rachar e reajustar. A estrada que, na véspera, 
eu percorrera de carro tinha sido parte de um destes tremores. Um 
dia, em 1906, a terra estremeceu um pouco e a estrada fendeu-se, 
sendo o lado oeste da fenda carregado em direção norte vinte pés para 
além de sua continuação do outro lado! Terra firme, pois sim! 

E o que dizer da dureza reasseguradora de minha caneta de metal? 
Contam-me que é composta de átomos invisíveis a se mover em alta 
velocidade. Cada átomo possuí um núcleo em que nos anos recentes 
têm-se revelado cada vez maior número de partículas com característí-· 
cas totalmente inacreditáveis, a percorrer trajetórias - talvez casuais, 
talvez ordenadas - nas vastas extensões internas de cada átomo. Longe 
está de ser o objeto sólido que com tanta clareza sinto e carrego. O 
"mundo real" parece estar se dissolvendo. 

Vejo-me reassegurado, embora também perplexo, por uma afir
mação de Sir James Jeans, físico eminente: "A corrente do conheci
mento humano está se encaminhando imparcialmente para uma reali
dade não mecânica: O Universo começa a se assemelhar mais a um 
imenso pensamento do que a uma imensa máquina." Experimente re
peti-lo a seu amigo no gueto, ao encanador ou a seu corretor de ações, 
Conte-lhes: "O mundo real é em verdade apenas um imenso pensa
mento." (Pensando bem, o corretor poderia acreditá-lo!) De qualquer 
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· uma concepção de mundo real que fosse óbvia a qualquer 
maneira, 1 • 

oa está escapando rápida e totalmente a meu a c.tnce: , . · 
pess Mas' ao menos no mundo interpessoal, conheço mmha famllw e 

· os _ este é decerto um conhecimento sólido sobre o qual 
meus amlt A' contudo minhas recordações me derrubam. Basta 
po~so ml e ase~~- di, um grup' o de encontro suavemente facilitado, em 
a s1mp es ocas1ao e . , f ' 'J . 

ue se ermite a auto-expressão, para descobnr ~orno e ragi noss? 
~onheci~ento interpessoaL As pessoas têm desc?~tl~add e~e~~i~e~7~~ 

e familiares mais próximos, extensos terntonos e . 
gos ]tos Até então desconhecidos, revelam-se temores, sentlment~s de 
f:~eq~ação fúrias e ressentimentos suprimidos, estranhohs desdeJo·sl e 

' , · t de esperanças e son os e a e-
fantasias sexuais, reservatono~ s~cre os A Es~a reali-
grias e terrores, de anseios cnatlvos_ e ~mores es~ont~n_eo~e incógnitas 
dade interpessoal, também, parece tao mcerta e tao c eia 
como qualquer outra que consideramos. . " 

0 indivíduo é, pois, conduzido de volta a s1 mesmo. ,Pelo ~enos, 
· em eu sou. Decido 0 que quero fazer e faço-o. Isto e reaL Mas, 

sei {~esmo? Ele conversa com o psicólogo comportamental e es_te lhe 
~~ lica. "V~cê nada mais é do que a soma dos estímulos que ~ ~tm~e~ 
e ~e re~postas condicionadas que você emite. ~odo ~ ~esto ~ Il~~~~~á 
Por fim temos a realidade. Sou apenas um rabo mecamco. u 
l m~is? De onde vêm meus sonhos? Talvez também possam ser 

~xg~icados·. Lembro-me, então, de Jean, a mulher que, m~ relato? est_ar 
su~ irmã gêmea idêntica guiando o carro para sua propnaA c~sa ~ nOite 

or uma estrada conhecida, quando Jean _acordou num pamco _e cer
feza Telefonou à polícia rodoviária e afumou: "Houve um aciden~e 

a ~strada tal e taL Trata-se de um carro branco, com tal c~apa, dt
n_ . lh · ha " Houve uma pausa, e o pohcml co-
ngido por uma mu er sozm . . "M como a Sra 
mentou sua voz surpresa e um tanto desconflad~: as , . . . 

b. di:sso? Acabamos de receber o aviso do acidente ha dois mmu-
sa m · . l'd d ? tos" Como explicamos este tipo de rea I a e. . . ,. 

. . , d' desperta toda uma cadeia de Jdews sobre Esse pequeno ep1so 10 d · -
undos internos e "realidades separadas". Como enten er a Vlsao, ou 

m nho ue veio a Carl Jung (1961) aos três anos- uma enorme e 
~:s~erio~:- caverna subterrânea, com toda_ a luz centrada c~~~ agr:n!~ 

ilar de carne humana encimado por algo co~o .. uma ç , 
~entado num tronco majestoso? Passaram-se cmquenta anos ate q':le 
ele compreendesse plenamente esta ex~eriênci~ ~~ando Credescob~~u 
a mesma visão nos rituais fálicos de tnbos pnwtlvas. l orno po tl~ 
essa visão chegar a ele aos três anos? A que mundo rea pertence a 

fenômeno? f' · . . h' t, . de Robert Monroe ( 1971)' um e !Ciente co-
Lem-se a IS o na ·' · stranhas 

me~ciante e engenheiro que, depois de várias expenencias e ' 
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encontrou-se certa noite flutuando até o teto de seu quarto, vendo 
abaixo dele seu próprio corpo e o de sua esposa. Os relatos que faz 
de seu medo e sua crescente disposição para viajar para fora de seu 
corpo, são sem dúvida espantosos e com freqüência muito convincen
tes. Não se pode evitar a ponderação: "Que 'realidade' pode juntamen
te abarcar tais experiências e as experiências 'reais' que conheço?" 

E Don Juan, o índio yaqui sem idade que abriu mundos total
mente novos a Carlos Castaiíeda, antropólogo obstinadamente cético? 
Mundos de eventos mágicos, de revoadas pelos ares, de um diálogo 
com um coiote, de uma realidade não-ordinária onde a morte não . 
difere da vida, onde o homem de conhecimento tem um espírito aliado, 
onde o impossível é vivenciado. Asneiras, diz você? Suas próprias 
experiências bastaram para forçar Castafíeda (19 69, 1971) a reco
nhecer a existência de realidades separadas, inteiramente estranhas ao 
pensamento da mente científica moderna. 

Penso em John Lilly (1973), cientista formado em Cal Tech, 
que se dedicou à neuro-anatomia, à medicina e à psiquiatria, e mais 
conhecido por seu trabalho de doze anos com delfins\ em que tentava 

"comunicar-se com estes animais que acredita tão inteligentes pelo me
nos quanto os seres humanos. :S extremamente desconcertante acom
panhar seu percurso desde quando era um cientista crente apenas em 
modelos mecânicos de realidade até sua posição atual de consciência 
alterada a vários níveis que alcançou e ajudou outros a alcançar. No 
decorrer de suas pesquisas, convence-se de que os delfins lêem seus 
pensamentos. Suas experiências no tanque de privação sensorial, em 
que flutuava em água quente num tanque fechado, com entrada abso
lutamente mínima de visão, som, tato e paladar, são fenomenais. Des
cobre que o mundo íntimo, sem qualquer estímulo externo, é incrivel
mente rico, por vezes terrível, com freqüência bizarro. Na tentativa de 
compreender esse mundo interno, faz experimentos com LSD e os resul
tados são tão iluminadores quanto aterrorizantes. Daí para a medita
ção, a transmissão espontânea de pensamento e estados de consciência 
cada vez mais elevados nos quais, como muitos outros antes dele que 
foram chamados de místicos, ele experimenta o universo como unidade, 
uma unidade baseada em amor. Uma distância considerável de sua 
formação erri Cal Tech! 

Esses e outros relatos não podem ser simplesmente descartados 
com desprezo ou zombaria. As testemunhas são demasiado sinceras, 
suas experiências demasiado reais. Indicam que um universo vasto e 
misterioso - talvez uma realidade interna, talvez um mundo de espírito 

1 As experiências com delfins foram relatadas por Lilly nos livros: M an and 
Dolphin e The Mind of the Dolphin. N. T.) 
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de que somos uma parcela sem o saber - parece existir. Um ~ai uni
verso desfecha um golpe final e esmagador em nossa crença tao con-
fortável de que "sabemos todo~ ? que é o mun~o real". _ 

Vejamos se consigo especiftcar onde nos situamos em relaçao a 
um mundo objetivo de realidade. . . 

Ele, nitidamente, não existe nos objetos que podemos sentir, ver 
e segurar. . 

Ele não existe na tecnologia que tanto admtramos. 
Ele não se encontra na terra sólida nem nas estrelas reluzentes. 
Ele não reside num conhecimento sólido das pessoas que nos ro-

deiam. 
Ele não é encontrado nas organizações, nos hábitos ou nos rituais 

de qualquer cultura específica. 
Ele nem mesmo está em nossos mundos pessoais conhecidos. 
Ele deve levar em conta "realidades separadas"; misteriosas e até 

agora impenetráveis, incrivelmente diferentes de um mundo objetivo. 
Concluo portanto que chegamos a uma constatação nova - e, 

para muitas pessoas, assustadora. A única realidade que ~e é possível 
conhecer é a do mundo e universo como eu o percebo e vtvencto neste 
momento. A única realidade que é possível você conhecer é a do mundo 
e universo como você o percebe e vivenda deste momento. E a única 
certeza é a de que estas realidades percebidas são diferentes uma da 
outra. Os "mundos reais" são tantos quanto as pessoas! 

Carl Jung expressou idéia algo similar em linguagem intensamente 
poética. "Agora eu sabia ... que o homem_ é ~nd~spensável para. se com
pletar a criação; que, em verdade, ele propno e o segundo cnador do 
mundo, quem deu ao mundo existência objetiva - sem o que, não
ouvido, não-visto, em silêncio, comendo, dando à luz, morrendo, cabe
ças a balançar através de milhões de anos, este mundo teria continuado 
pela mais profunda noite do não-ser até seu desconhecido fim. A 
consciência humana criou a existência objetiva e o significado, e o 
homem encontrou seu lugar indispensável no grande processo de ser" 
(1961, pág. 256. Grifas meus). 

No que disse aqui, fui ainda mais longe do qu~ ~ung. Não é ape
nas que a consciência humana crio? o mun?o .objetivo. :S ~~e. cc:da 
consciência humana, cada pessoa, cna seu propno mundo de exxsten
cia objetiva e significado". Logo, a questão é ainda mais impressi~
nante do que Jung pressentiu. O fato de que há tantos n;undos re~IS 
quanto há pessoas causa um dilema extremamente opressiVO que nao 
fora ainda vivenciado na História. 

Desde tempos imemoriais, a tribo, a comunidade, a nação ou a 
cultura concordou sobre o que constituiria o mundo real. Decerto, 
tribos diferentes ou culturas diversas poderiam sustentar visões de 
mundo radicalmente divergentes, porém havia pelo menos um grupo 
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grande, relativamente unificado, que possuía conviéção de seu conhe· 
cimento do mundo e do universo, e que sabia ser esta percepção 
verdadeira. Deste modo, a comunidade via com desagrado, condenava, 
perseguia e até matava os que não concordassem, os que percebessem 
a realidade de maneira diversa. Copérnico, apesar de ter mantido em 
segredo as suas descobertas por muitos anos, foi finalmente declarado 
um herege. Galileu estabeleceu provas das concepções de Copérnico, 
mas foi forçado, já septuagenário, a se retratar. Giordano Bruno foi 
queimado na fogueira em 1600 por ensinar que havia muitos planetas 
e mundos em nosso universo. 

Indivíduos que se desviavam em sua percepção da realidade reli
giosa eram torturados e mortos. Um jovem e intenso médico cientista 
foi levado à loucura po,r seus perseguidores porque fez a então absurda 
alegação de que a febre puerperal, este pavoroso flagelo da sala de 
maternidade, era transportada de uma mulher a outra por germes invi
síveis nas mãos e nos instrumentos dos médicos. Evidente disparate, 
em termos da realidade de sua época. Em nossas próprias colônias, 
aqueles que fossem meros suspeitos de ter poderes psíquicos eram por 
sua bruxaria enforcados ou esmagados sob pesadas pedras. A História 
é uma série contínua de exemplos do preço terrível pago por aqueles 
que percebem uma realidade diversa do mundo real combinado. Embo
ra a sociedade tenha, freqüentemente chegado a concordar com seus 
dissidentes, como nos exemplos que mencionei, não há dúvida de que 
a insistência num universo conhecido e indubitável tem sido parte do 
cimento que mantém coesa uma cultura. 

Enfrentamos hoje uma situação diferente. A facilidade e a rapidez 
da comunicação através do mundo significam que cada um de nós 
está cônscio de uma dúzia de "realidades" e mesmo que consideremos 
algumas delas absurdas, como a reencarnação, ou perigosas, como o 
comunismo, não podemos deixar de reconhecer sua existência. Já não 
conseguimos mais viver num casulo seguro, certos de que todos nós 
vemos o mundo de forma idêntica. 

Por tudo isto, quero formular o que, para mim, é uma pergunta 
gravíssima. Podemos hoje nos proporcionar o luxo de "uma" realida
de?. ~odemos ainda preservar a crença de que há um "mundo real", 
defmtvel de modo que concordemos todos? Estou convencido de que 
este é um luxo com que não podemos arcar, um mito que não ousare
mos manter. Uma única vez, na História recente, tal luxo foi total
mente alcançado com suc.esso. Milhões de pessoas estavam rle pleno 
acordo quanto à natureza da realidade social e cultural, um acordo 
produzido pela influência magnetizante de Hitler. Essa concordância 
sobre a realidade quase marcou a destruição da cultura ocidental. Não 
a vejo como algo a ser imitado. 
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Encontra-se ainda outra área de concordância na cultura ociden
tal de nosso século. Ela consiste numa realidade de valores sobre a 
qual se concordou. Tem sido, especialmente; o evangelho de nosso 
próprio país, e pode ser expresso de forma bastante sucinta. "Mais é 
melhor, maior é melhor, mais rápido é melhor, e a moderna tecnologia 
alcançará os três objetivos altamente desejáveis". Mas agora este credo 
é uma ruína que se desagrega e poucas pessoas conservam. Está se 
dissolvendo na fumaça da poluição, na fome do superpovoamento, na 
espada de Dâmocles da bomba nuclear. Fomos tão bem sucedidos em 
alcançar a meta de "o máximo por um dólar", que corremos o perigo 
de destruir toda a vida neste planeta. 

Assim, nossas tentativas de viver num "mundo real" que todos 
percebam da mesma forma, nos conduziram, em minha opinião, à beira 
da aniquilação enquanto espécie. Terei a ousadia de sugerir uma alter
nativa. 

Parece-me que o caminho para o futuro deverá ser o de funda
mentar nossas vidas e nosso ensino na suposição de que existem tantas 
realidades quanto existem pessoas e, a meu ver, nossa prioridade 
suprema está na aceitação de tal hipótese como base para prosseguir
mos. Prosseguir para onde? Para a abertura da exploração, por cada 
um de nós, das muitíssimas percepções de realidade que existem. Acre
dito que enriqueceríamos nossas próprias vidas num tal processo. Tam
bém nos tornaríamos mais capazes de lidar com a realidade em que 
cada um de nós vive, por nos apercebermos de um número maior de 
opções. Seria talvez uma vida cheia de perplexidade e escolhas difíceis 
que exigiriam mais maturidade, mas seria também uma vida empolgante 
e aventurosa. 

É viável que se pergunte, no entanto, se poderia subsistir uma 
comunidade ou uma sociedade que tivesse por base ·essa hipótese de 
realidades múltiplas. Não seria ela apenas o mesmo que uma anarquia 
totalmente individualista? Não creio. Suponha que minha tolerância 
relutante à sua própria visão do mundo' se transformasse numa plena 
aceitação tanto de você como de seu direito àquele ponto de vista. 
Suponha que, ao invés de recusar as "realidades" de outras pessoas 
por serem absurdas, perigosas, heréticas ou tolas, eu me dispusesse 
a explorar tais realidades e aprender sobre elas. Suponha que você 
se dispusesse a fazer o mesmo. Quais seriam os resultados sociais? 
Periso que a base em que se apoiaria a comunidade não seria um 
compromisso cego para com uma determinada causa, doutrina ou 
perspectiva da realidade, mas um compromisso assumido por cada 
um para com todos os outros como pessoas legitimamente distintas, 
com realidades distintas. A natural tendência humana a afeiçoar-se 
a outra pessoa não mais significaria: "Interesso-me por você porque 
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é-igual a mim", e sim: "Prezo e estimo você porque é diferente de 
niim". 

Idealista, diz você? Decerto que sim. Como posso ser ingênuo 
e "irrealista" a ponto de alimentar qualquer esperança de que poderia 
concebivelmente ocorrer mudança tão drástica? Em parte, fundamento 
minha esperança num ponto de vista sobre a história mundial habil
mente expresso por Charles Beard: "Quando os céus escurecem, as 
estrelas começam a brilhar". Podemos considerar de forma análoga 
o surgimento de líderes que estarão se movendo nesta nova direção. 

Firmo minhas esperanças mais ainda no ponto de vista enuncia
do por Lancelot White, o historiador de idéias, em seu último livro 
antes de morrer. Segundo uma teoria sua, e não dele apenas, os gran
des passos na história humana seriam antecipados, e provavelmente 
ocasionados, por mudanças que . surgem no pensamento inconsciente 
de milhares ou milhões de indivíduos no período que precede à mu
dança. Num espaço de tempo relativamente curto, parece eclodir 
então uma nova idéia ou uma nova perspectiva no cenário mundial, 
e sobrevém a mudança. O autor menciona, a título de exemplo, que 
antes de 1914 o patriotismo e o nacionalismo constituíam virtudes 
incontestadas. A partir de então teve início o leve questionamento 
inconsciente que veio edificar uma tradição inconsciente, inversora 
de todo um paçlrão de pensamento, O fenômeno irrompeu às claras 
entre 1955 e 1970. "Minha pátria, certa ou errada" não representa 
mais uma crença pela qual se vive. As guerras nacionalistas estão 
obsoletas e em desfavor e, apesar de continuarem, a opinião do 
mundo opõe-se profundamente a elas. Whyte ressalta que "em qual
quer momento os níveis inconscientes estão à frente do consciente 
na tarefa de unir a emoção, o pensamento e a ação!" (1974, pág. 
1 07. Grifas no original). 

Esta linha de pensamento é totalmente congenial para mim. Te
nho afirmado que o homem é mais sábio que seu intt::lecto, que seu 
organismo como um todo possui uma sabedoria e intenciona
lidade que supera muito o seu pensamento consciente. Acredito que 
isto se aplica ao conceito que apresento aqui. Penso que homens e 
mulheres, enquanto indivíduos e coletividade, estão rejeitando em 
seu íntimo e em seu organismo a visão de uma realidade única san
cionada pela cultura. Acredito que se dirigem inevitavelmente para a 
aceitação de milhões de percepções separadas, desafiadoras, empol
gantes, informativas e individuais da realidade. Considero possível 
que esta forma de ver - tal como ocorreu com a descoberta simul
tânea e distinta dos princípios da mecânica quântica por cientistas 
em vários países - comece a adquirir existência real_ em muitas 
partes do mundo ao mesmo tempo. Se assim for, passaríamos a viver 
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num universo inteiramente. novo, diferente de qualquer outro na 
História. Será concebível que uma tal mudança possa se realizar? 

B este o desafio aos pedagogos - provavelmente os mais inseguros 
e atemorizados dentre os profissionais liberais - esgotados por pres
sões do público, limitados por restrições legislativas, fundamentalmente 
conservadores em suas reações. Será viável que adotem uma perspec
tiva de múltiplas realidades tais como as descrevi? Conseguirão fazer 
gerar as mudanças em atitudes, comportamentos e valores que uma tal 
visão do mundo exigiria? Certamente, sozinhos não poderão fazê-lo. 
Entretanto, com a mudança subjacente no que Whyte denomina "a 
tradição inconsciente", e com a ajuda da nova pessoa que eu e muitos 
outros vemos emergindo em nossa cultura (Capítulo XI), pode-se con
ceber alguma leve possibilidade de que sejam bem sucedidos. Não estou 
fazendo qualquer predição. 

Concluo que, se a sociedade seguir suas direções anteriores, por 
causa da velocidade na comunicação mundial de pontos de vista se
parados precisará exercer coação, sempre mais intensa, com o fim de 
obter um acordo forçado quanto ao que constituem o mundo real 
e seus valores. Estes acordos coagidos diferirão de nação para nação, 
de cultura para cultura. Em cada grupo, a coerção destruirá a liber
dade individual. Os choques entre as visões divergentes de mundo 
gerarão nossa própria destruição total. 

Mas sugeri uma alternativa. Se aceitarmos como essencial a 
toda vida humana que vivemos em realidades distintas; se pudermos 
ver essas realidades divergentes como a fonte mais promissora de 
aprendizagem em toda a história universal; se pudermos viver juntos 
a fim de aprendermos uns dos outros sem medo, então uma nova era 
poderia estar raiando. E talvez - apenas talvez - os sentidos orgâni
cos profundos da humanidade estejam abrindo o caminho exatamente 
para esta mudança. 
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Capítulo X 

Minha filosofia das relações interpessoais 
e como ela se desenvolveu 

Carl R. Rogers 

Neste artigo, gostaria de discutir o desenvolvimento e as mu
danças de minhas atitudes e posições em relação às pessoas. Procura
rei descrever não só como minha postura profissional, mas também 
como minha própria posição pessoal modificaram-se através dos anos. 

Comecemos pela minha infância. Em um lar religioso estreita
mente fundamentalista, introjetei as atitudes de meus pais em relação 
aos outros. Não sei se realmente acreditava nelas. O que sei é que 
agia de acordo com estes valores. Creio que as atitudes em relação 
às outras pessoas que não faziam parte de nossa família extensa 
podem ser resumidas esquematicamente da seguinte maneira: as outras 
pessoas comportam-se de formas duvidosas, não aprovadas em nossa 
família. Muitas delas jogam cartas, vão ao cinema, fumam, danç,am, 
bebem e mantêm outras atividades - algumas delas não mencionáveis. 
Sendo assim, a melhor coisa a fazer é ser tolerante, pois talvez não 
conheçam coisa melhor, e manter-se afastado de qualquer comunica
ção mais próxima com eles e levar a vida no seio da família. "Afastai
vos deles e ficai separado" é um ditado bíblico que convém seguir. 

Do que consigo me recordar, este afastamento inconscientemente 
arrogante caracterizou meu comportamento durante toda a escola pri
mária. Com certeza, não tinha amigos íntimos. Havia um grupo de 
meninos e meninas de minha idade que costumavam andar juntos de 

Publicado originalmente sob o título: My philosophy of interpersonal rela
tionships and how it grew. J. Humanistic Psychoiogy, 13, Sj)ring 1973, 3-15. 
Tradução de Lilian Quintão. ~ 
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bicicleta, na rua que ficava atrás de nossa casa. Porém, nunca fui à 
casa deles, nem eles vieram à minha. 

Quanto às minhas relações com outros membros da família, ado
rava brincar com meus irmãos mais novos e estar em companhia deles, 
tinha ciúme do imediatamente mais velho e admirava tremendamente 
meu irmão mais velho (embora a diferença de idade fosse muito grande 
para que houvesse grande comunicação). Sabia que meus pais me ama
vam, porém nunca me ocorreu compartilhar com eles quaisquer de 
meus sentimentos ou pensamentos pessoais ou mais íntimos, pois sabia 
que seriam considerados e declarados vãos. Meus pensamentos, minhas 
fantasias e os poucos sentimentos dos quais tinha consciência, manti
nha-os guardados. 

Poderia resumir estes anos da infância dizendo que qualquer coisa 
que hoje eu consideraria como uma relação interpessoal, próxima e 
comunicativa com o outro, esteve completamente ausente durante este 
período. Minha atitude em relação aos outros, fora do ambiente fami
liar, caracterizava-se pela distância e pelo alheiamento que adquiri de 
meus pais. 

Freqüentei a mesma escola primária durante sete anos. Daí por 
diante, até a pós-graduação na Universidade, nunca freqüentei qualquer 
escola por mais de dois anos, fato que sem dúvida repercutiu em mim. 

_No início do curso secundário, creio que minha avidez por com
panhra tornou-se um pouco mais consciente .. Porém, a satisfação desta 
vontade era bloqueada, em primeiro lugar, pelas atitudes já mencio
nadas de meus pais e, em segundo lugar, pelas próprias circunstâncias. 
Freqüentei três colégios diferentes, nenhum deles por mais de dois 
anos, percorrendo longas distâncias de trem para chegar a eles, de 
forma que jamais pude criar raízes sociais e nunca tive a possibilidade 
de participar de qualquer atividade, após as aulas ou à noite, com 
meus colegas. Respeitava e apreciava alguns de meus colegas, e alguns 
deles me respeitavam e provavelmente gostavam de mim - talvez, em 
parte, porque eu tirava boas notas --'-, porém jamais houve tempo su
ficiente para que se desenvolvesse uma amizade, e evidentemente jamais 
tive qualquer relação pessoal mais próxima com nenhum deles. Tive 
apenas um encontro com uma garota durante este período - para 
irmos a um jantar de formatura. 

Assim, durante os anos tão importantes da adolescência não tive 
nenhum amigo íntimo, apenas contatos pessoais superficiais. Consegui 
expressar alguns destes sentimentos nas redações de inglês, durante 
os dois semestres em que tive professores razoavelmente compreensi
vos. Em casa, sentia-me cada vez mais próximo de meu irmão logo 
abaixo de mim, porém uma diferença de idade de cinco anos impedia 
qualquer tipo de entrosamento mais profundo. Estava então mais cons
ciente de que era um completo intruso - um espectador de tudo que 
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se referisse a relações pessoais. Creio .que meu .grande Jn.teresse cientí
fico em colecionar e criar mariposas grgantes fOI sem duv1da uma con:- . 
pensação parcial da falta de entrosa~~~to ma.is íntimo. Já cons~g~1.a 
perceber que eu era diferente, um sohtano, sem um lugar ou ~ossibih
dade de encontrar. um lugar no mundo das pessoas. Era soc1al~e?te 
incompetente em qualquer tipo de c?ntato que .~ão fosse s';lperfrcial. 
Durante este período, minhas fantasias eram mtida~ente biZ~r.ras, e 
se viessem a ser diagnosticadas provavelment~ senam classificadas 
como . esquizóides, mas felizmente nunca cheguei a entrar em contato 
com nenhum psicólogo. . . . A • 

A faculdade representou a pnmeira brecha nesta e.xpenen~I~ so-
litária. Entrei para a Escola de Agricultura, e logo depOis: assocre~-me 
a um grupo de colegas que se reuniam na ACl\;1. A A. partir des~e. I?te
rêsse restrito, desenvolvemo-nos em um grupo dmamrco, auto-dir!gido, 
que se dedicava a todo tipo de atividade. Fo~ então '!ue descobn pela 
primeira vez o que significava ter companheuos e ate m_esmo ai?I~?s. 
Havia discussões vivas, agradáveis e interessantes sobre atitudes e tdetas 
em torno de problemas morais e éticos. Havia até mesmo ~guma troca 
de problemas pessoais~ especialmente a dois. Durant~ dois anos, este 
grupo significou muito para mim, até que me transfen para o cur.so de 
História da Faculdade de Ciências e Letras, e pouco a pouco fur per-
dendo o contato. 

Acho que poderia afirmar que neste período dei meus primeiros 
passos em direção a uma vida profissional. ~ui líder de um ~lu?e de 
meninos, e gostei da experiência. Meu ~oncerto do que ~azer Itmrtava
se inteiramente a atividades a que pudessemos nos ~edrc~r - excu~
sões, piqueniques, natação, etc. Não m~ rec<:_rdo de Ja~ms haver esti
mulado ou de ter ocorrido qualquer drscussao a respeito de assuntos 
de interesse dos meninos. A possibilidade de comunicação com meus 
colegas vinha nitidamente surgindo em mim, porém duvido que jamais 
tenha imaginado a possibilidade de comunicação com aqueles garotos. 

Durante o verão, fui também conselheiro de um acampamento 
para jovens desprivilegiados, onde havia 8 conselheiros e 100 rar_azes 
sob minha supervisão. Meu conceito de programa adequad? resuuua-se 
na tarefa de colher cerejas durante um período, e nas atividades de 
atletismo que se seguiam. É desta época que guardo !flinha primei:a 
lembrança de uma tentativa muito vaga de levar a efeito uma relaçao 
de "ajuda". Em nosso dormitório, haviam desaparecido dinheir~ e 
alguns objetos. As provas apontavam para um .dos rapazes. Assi~, 
eu e vários conselheiros o intimamos, a fim de consegmr uma confis
são. O termo "lavagem cerebral" ainda não havia sido inve~tad?: mas 
éramos verdadeiros especialistas nela. Nós o engabelamos, mqummos, 
persuadimos, mostramo-nos amistos~s, crít~cos - alguns chegara.m a 
orar por ele -, mas ele se manteve fume drante de todas as tentativas, 
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para nosso total desapontamento. Quando me lembro desta cena emba
raçosa, concluo que meu conceito de ajuda à outra pessoa consistia 
em levá-Ia a confessar seus maus atos, a fim de que pudesse ser 
instruída quanto aos caminhos adequados a seguir. 

Entretanto, em outros aspectos, vinha me transformando em um 
ser mais social. Comecei a sair com garotas, sem dúvida com bastante 
~edo, mas era um início. Notei que conseguia expressar-me com mais 
liberdade com moças mais velhas, e na qualidade de calouro saí com 
várias ~arotas vet~ranas. C~mecei também a sair com Helen, a garota 
q~e mais tarde vew a ser mmha esposa; e foi então que, gradualmente, 
f~H se .esta?elecen?o. entre nós uma profunda comunicação de expecta
tlvas, Ideais ~ objetlvos. Descobri que os mais íntimos pensamentos e 
planos para o futuro realmente poderiam ser mutuamente compartilha
dos com uma outra pessoa. Foi uma experiência de crescimento. 

. , Após doi,s anos de faculdade, Helen e eu fomos separados pela 
distanci.a, P?rem o na~oro e os contatos freqüentes prolongaram-se 
por mais do!s ano~, a~e que nos casamos. Quando olho para trás, vejo 
que esta f01 a pnme1ra relação verdadeiramente afetiva, próxima e 
e~tr?~ada, que jamais .havia estabelecido com qualquer pessoa. Ela 
sigmflcava tudo para m1m. Durante os dois primeiros anos de casados 
aprendemos uma lição de importância vital. Com certo auxílio d; 
acaso, aprendemos que os aspectos da relação que pareciam impossí
v~is de_ co~part~har -_aqueles que secretamente causavam perturba
çao e msati~façao - sao o~ mais gratificantes de compartilhar. Foi 
uma apr.endiZage~ dura, arns~ad~'. assustadora - e nós a reaprende
mos mUit~s e mmtas vezes. Significou uma experiência de riqueza e 
amadurecimento para cada um de nós. 

D~rante o ~~rso de pós-gr~duação no Union Seminary, frequentá
va:no~ Juntos. vanos cursos, alem de buscarmos em separado nossos 
p~opnos c.ammhos - ela cada vez mais uma artista, até que a mater
mdade vew ocupar a ma.ior parte de seu tempo, e eu prosseguindo 
meus estudos. Embora estivesse me tornando cada vez mais desinteres
sado pelos c~rsos acad~micos de religião, duas experiências ajudaram 
a ~odelar ~Ir:h~ maneir~ de me r~l~c~onar com os outros. A primeira 
fot um semmano orgamzado e dmgido pelos próprios alunos sem 
nenhuma liderança por parte dos membros da f,aculdade. Juntos' assu
mimos a r~~ponsabilidade pelos assuntos que escolhemos e pela forma 
como dese_Javamos cond~z~r o curso. E, o mais importante, começamos 
a compartilhar nossas duvidas, nossos problemas pessoais relacionados 
ao tr~balh.o, e tornamo-nos assim um grupo mutuamente confiante, 
qu~ dtscutia problema profundos que vieram a modificar as vidas de 
mmtos de nós. A segunda experiência foi um curso sobre "Trabalho 
com Jovens'', n:inistrado por Goodwin Watson - que ainda hoje é 
um instrutor ativo na NTL (National Training Laboratory) e um 
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líder educacional progressista. Este curso me fez perceber pela primeira 
vez que trabalhar de perto com indivíduos poderia ser uma profissão .. 
Mostrou-me uma alternativa para o trabalho religioso e, como resul
tado destas duas experiências, "passei para o outro lado da rua" (lite
ralmente), para o Teacher's College, da Universidade de Columbia, 
onde Goodwin Watson tornou-se o orientador de minha tese. Comecei 
a trabalhar em psicologia clínica. Entrei em contato também com o 
pensamento de John Dewey, através de William Heard Kilpatrick. 

O que havia aprendido sobre o relacionamento com os outros já 
representava alguns passos hesitantes, que mais tarde tornaram
se importantes para mim. Havia aprendido que partilhar com o outro 
era possível e enriquecedor. Havia aprendido que, numa relação muito 
próxima, os elementos que "não podem" ser compartilhados são os 
mais importantes e os mais gratificantes a compartilhar. Havia perce
bido que era possível confiar que um grupo caminharia para experiên
cias pessoais altamente significativas e relevantes. Estava começando 
até mesmo a aprender que um supervisor poderia confiar no aluno 
sob sua orientação, e os resultados seriam todos positivos. Descobrira 
que pessoas com problemas poderiam ser ajudadas, mas que havia 
idéias muito divergentes a respeito de como fazê-lo. 

Enquanto isto, aprendia no curso de pós-graduação em psicologia 
clínica duas maneiras básicas de relacionamento com indivíduos que 
vinham em busca de auxílio. No Teacher's College, o enfoque era o 
de entender a respeito do indivíduo, através de testes, medidas, entre
vistas diagnósticas e conselhos que representavam o tratamento. Este 
tipo frio de abordagem, entretanto, vinha mesclado de calor pela per
sonalidade de Leta Hollingworth, que nos ensinou muito mais através 
de sua pessoa do que através de suas aulas. Mais tarde, ao ingressar 
no então novo e afluente Instituto de Orientação da Criança, encontrei 
uma atmosfera muito diferente. Na medida em que o Instituto estava 
nas mãos de psicanalistas, aprendi mais a respeito do indivíduo -
de como ele não poderia ser entendido sem um exaustivo histórico de 
caso de 75 páginas ou mais, que abrangesse toda a dinâmica da perso
nalidade de avós, pais, tios e tias, e finalmente do próprio "paciente"; 
possível trauma de nascimento; a forma do desmame; o grau de depen
dência; as relações com os irmãos; e etc. A partir de então, deveria se 
seguir uma testagem elaborada, que incluísse o recém importado 
Rorschach, e finalmente muitas entrevistas com a criança, antes que 
se pudesse decidir sobre o tipo de tratamento a que deveria se submeter. 
Quase sempre o resultado era o mesmo: a criança era tratada psicanali
ticamente pelo psiquiatra, a mãe lidada da mesma forma pelo assis
tente social, e ocasionalmente o psicólogo seria requisitado para assis
tir à criança. Ainda assim, foi aí que conduzi meu primeiro caso de 
terapia. Iniciou-se com um acompanhamento, mas foi se transformando 
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em entrevistas cada vez mais pessoais, e pude descobrir a emoção que 
provém da observação de mudanças no comportamento de uma pessoa. 
Não posso dizer se elas decorreram de meu entusiasmo ou de meus 
métodos. 

Quando olho para trás, percebo que meu interesse pelas entrevis
tas e pela terapia certamente se desenvolveu, em parte, devido à minha 
antiga solidão. Ali estava uma forma socialmente aceita de me aproxi
mar realmente de pessoas, preenchendo assim alguns dos anseios que 
sem dúvida sentira. Ofereceu-me também uma oportunidade de apro
ximação sem que tivesse que passar pelo longo e penoso (para mim) 
processo de familiarização gradual e cada vez mais profunda. 

Ao completar meus trabalhos em Nova York, eu sabia - com 
toda a segurança do recém-treinado --:-- como lidar profissionalmente 
com as pessoas. A despeito das amplas diferenças entre o Teacher's 
College e o Instituto, ambos ajudaram-me a chegar quase à mesma 
fórmula, que poderia ser formulada da seguinte maneira: 

"Colherei uma quantidade enorme de dados a respeito deste indi
víduo: sua história, sua inteligência, suas habilidades específicas, sua 
personalidade. A partir daí, poderei formular um diagnóstico elaborado 
das causas de seu atual comportamento, seus recursos pessoais e so
ciais para lidar com a situação, e o prognóstico para seu futuro. Vou 
me esforçar para interpretar tudo isto numa linguagem simples às 
instituições responsáveis, aos pais e à criança, se esta for capaz de 
entendê-lo. Farei sugestões eficientes que, se seguidas, irão modificar 
o comportamento e reforçarei estas sugestões através de repetidos con
tatos. Diante de tudo isto, permanecerei plenamente objetivo, profissio
nal e sem envolvimento pessoal com estas pessoas problemáticas, exceto 
na medida em que o calor pessoal é necessário para que se estabeleça 
uma relação satisfatória." 

Atualmente, isto me soa um tanto inacreditável, porém sei que é 
essencialmente verdadeiro, pois ainda me lembro do desprezo que senti 
por um psiquiatra, não analítico, que lidava com as crianças proble
máticas simplesmente como se gostasse delas. Chegava mesmo a levá
las à sua casa. Certamente ele nunca havia aprendido a importância de 
ser profissional! 

Assim, quando fui para Rochester, no Estado de Nova York 
~orno membro de um "Departamento de Estudo da Criança" (na rea~ 
hdade, uma clínica infantil de orientação para crianças delinqüentes e 
crianças que se encontravam sob a tutela de instituições sociais devido 
a condições familiares precárias), eu sabia o oue fazer. Estava tão 
seguro, que recordo-me (dolorosamente) de ter -comunicado a grupos 
da Associação de Pais e Mestres e a grupos comunitários que nossa 
clínica assemelh'ava-se muito a uma garagem- trazia-se um problema, 
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recebia-se um diagnóstico especializado e uma orientação de como a 
dificuldade poderia ser corrigida. . . 

Porém, minhas posições foram gradual~ente erod1d~s. Vtvendo 
em uma comunidade estável, percebi que tena que conviver com as 
conseqüências de meus conselhos e recomendaçõe~ - e ner;1 sempre 
elas funcionaram. Muitas das crianças com as qua1s trabalhe! estavam 
recolhidas temporariamente à casa de detenção. vizinha à nossa, de 
modo que eu podia vê-las diariamente. Surpreendm-me ~u~, por vezes, 
após uma entrevista particularmente "boa", onde havm mterpretado 
ao garoto todas as causas de sua má conduta, ~le, se recusava a ver~me 
no dia seguinte! E, assim, tinha que reconqmsta-lo pa;a desc?~nr. o 
que teria havido de errado. Comecei a aprender atr~ves d~ vwenCia. 

Mais tarde, enquanto diretor do Centro de Onentaçao d~ Ro
chester, que veio a substituir o D~partamento de Estudo da Cnança, 
tínhamos um maior número de pac1entes que nos procur~vam esponta
neamente. Nestes casos, não exercíamos qualquer autondad~ sobre .a 
criança ou sobre os pais e tínhamos que construir uma relaçao se qUI-
séssemos realmente ajudar. 

Ocorreram então alguns incidentes que modificaram nitidamente 
minha posição. Já escrevi a respeito do exemplo mais vív~do, ~as, v.ou 
repeti-lo. Uma mãe de bom nível intelectual trou~e se~ ~~l~o a chmca 
com sérios problemas de conduta. Eu mesmo colh1 o htst~nco do caso. 
Um outro psicólogo testou o menino. Durante ~~a_reumao,. chegamos 
à conclusão que o problema central era a reJetçao d~ ~nanç~ . pela 
mãe. Eu trabalharia o problema com ela. O o,u~ro pstcol?go ma s~ 
encarregar da Iudoterapia da criança. Durante vanas entrevtstas, tente1 
_ desta vez bem mais delicada e suavemente, como r~s~l~ado da 
experiência - ajudar a mãe ~ perceber a for~a qu~ sua rejetçao ~ssu
mia e os seus efeitos sobre o filho. Tudo em vao. Apos doze ent:ev1sta~, 
eu lhe disse que achava que ambos havíamos tentad?, mas nao. esta
vamos chegando a nada, e que provavelmente devenan;10s con~tderar 
0 

caso como encerrado. Ela concordou. Então, quan?o ta se retnando 
da sala, virou-se e perguntou: "Por acaso vocês aceltat?-\ adultos para 
aconselhamento?" Perplexo, respondi que por vezes acelt~vamos. Ime
diatamente, ela voltou à cadeia que havia acabado de de1xar e come
çou a despejar uma história das profundas d~ficuldad~s entre ela e o 
marido e sua intensa necessidade de algum tipo de ajuda. Eu estava 
atônito. O que ela me dizia não gu.ardava .qualquer semelh~nça com 

0 histórico tão cuidadoso que havia colhtdo. Eu mal sabta o que 
fazer, mas, acima de tudo, ouvi. Após muitas entrevistas, não só 
suas relações conjugais melhoraram, como também os problemas de 
conduta do filho foram diminuindo, à medida em que ela se tornava 
uma pessoa mais autêntica e livre. Para encurtar a história, e~a f~i 
a primeira cliente que tive que continuou a manter contatos ocas10nms 
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comigo durante muitos anos, até a época em que seu filho estava indo 
bem na faculdade. 
. Esta foi uma lição de importância vital para mim. Eu segui o tra
jeto dela e não o meu. Simplesmente ouvi ao invés de tentar induzi-la 
a uma compreensão diagnóstica que eu já havia atingido. Foi um re
lacionamento muito mais pessoal e não tanto "profissional". E os resul
tados falaram por si mesmos. 

Nesta mesma época, houve um seminário de dois dias com Otto 
Rank, e notei que em sua terapia (não em sua teoria) ele destacava 
algumas das coisas que eu começava a aprender. Senti-me estimulado 
e corroborado. Contratei uma assistente social, treinada em "terapia 
relaciona!'' rankiana na Escola de Serviço Social de Filadelfia, e 
aprendi muito com ela. E assim meus pontos de vista foram se modi
ficando cada vez mais. Esta transição encontra-se bem delineada em 
meu livro Tratamento Clínico da Criança Problema, escrito em 1937-
38, onde dedico um longo capítulo à terapia relaciona!, muito embora 
o rest? .do livro seja, em grande medida, uma abordagem diagnóstico
prescntiva. 

Em Ohio, para onde fui em 1940, tive uma experiência muito 
rica, à medida que tentava transmitir meus pontos de vista sobre o 
trabalho clínico a alunos de pós-graduação inteligentes e questionado
res. Novamente comecei a perceber que estava dizendo algo de novo 
(e tal~ez at~ mesmo original) sobre aconselhamento e psicoterapia, e 
escrevi um hvro com este título. Meu sonho de gravar entrevistas tera
pêuticas tornou-se realidade e ajudou-me a deter meu interesse no 
efeito de diferentes respostas na situação de entrevista. Isto me levou 
a colocar uma grande ênfase na técnica - a assim chamada "técnica 
não-diretiva". 

Vinha notando, porém, que esta confiança recentemente encon
trada em meu cliente e em sua capacidade de explorar e resolver seus 
próprios problemas atingia inquietantemente outras áreas. Se confiava 
em meu clientes, por que não confiava em meus alunos? Se isto era 
bo~ para o indivíduo com problemas, por que não o seria para uma 
eqmpe que se depara com problemas? Cheguei à conclusão que havia 
embarcado não num novo método, mas sim numa filosofia de vida e 
de relacionamento completamente diferente. 

Elaborei alguns destes aspectos enquanto me encontrava em Ohio, 
e quando me foi dada a oportunidade de iniciar um novo Centro de 
A~onselhamento na Universidade de Chicago, colocando minhas pró
pnas diretrizes e selecionando minha própria equipe, senti-me pronto 
para formular e por em prática aquilo que para mim era uma nova 
abordagem às relações humanas. Creio que poderia mais uma vez for
mulá-la de forma resumida. 
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"Confio nas pessoas - em sua capacidade de explora~ e com
preender a si mesmas e a seus problemas e e~ sua ~apacidade de 
solucionar estes problemas - em qualquer relaçao próx;ma, ~ur~do~: 
ra, onde eu possa prover um clim~ de calor e co:npreensao ~utenticos. 

"Vou me aventurar a depositar o mesmo tlpo de confmnça. numa 
equipe, empenhando-me em criar um clima no qual cada um seJa res
ponsável pelos atos do grupo com um todo ~ onde <? grupo assuma a 
responsabilidade por cada indivíduo. A autondade f01 a mim delegada, 
e e~ a transferirei totalmente .ao gruP?·" 

"Vou experimentar depositar confiança nos a.lunos, nos grupos de 
classe, em escolher seus próprios caminhos e avahar seu progresso em 
função de sua própria escolha." . . . 

Chicago foi uma época na qual aprendi mUito. Tive amp~a~ op?r-
tunidades de testar as hipóteses que acabara de formular. ~mph~I ~Uito 
a verificação empírica das hipóteses terapêutic.as que ~aviamos Illl~Iado 
anteriormente. Por volta de 1957, desenvolvi uma ngorosa teona da 
terapia e da relação terapêutica. Alét?. dis~o, divul~u~i as "condições 
necessárias e suficientes para a modificaçao t.erape~tica da yersona
lidade", todas elas ao nível das atitudes pessoais e nao do tremam~n~o 
profissional. Foi um artigo bastante presunçoso, mas que colocou hipo
teses a serem testadas e deu margem a muitas pesquisas nos 15 anos 
seguintes que, em geral, as confirmaram. . . 

Foi a época em que, impelido por meus alunos, con~eci Martm 
Buber (a princípio através de suas publicações e, dep01s, ,ressoai
mente), e Soren Kierkegaard. Senti-me tremendamente ap01ado em 
minha nova abordagem, que, para minha surpresa, era um ramo de fa-
bricação caseira da filosofia existencial. . . 

Finalmente, foi um período muito frutífero para ~mha VI~a ,res
soai. Uma relação terapêutica errônea (na verdade, nao-terap~utlca), 
levou-me a uma profunda crise interior e, finalmente, à te_rapm com 
um de meus colegas. Sabia agora o que significava vivenciar num d~a 
uma tremenda carga de novos insights, apenas para perdê-los no dm 
seguinte numa onda de desespero. Porém, à med.ida que va~aros~mente 
conseguia sair desta situação, finalmente aprendt ? que mmta~ pesso~s, 
felizmente, aprendem em primeiro lugar. Aprendi qu~ podena. confiar 
não só nos clientes na equipe, nos alunos, mas tambem em mim mes
mo. E, devagar, fu'i aprendendo a confiar nos sentimentos, nas idéias, 
nos propósitos que continuamente emergem em mim. Não foi uma 
lição fácil, mas extremamente valiosa e permanente. Senti que me 
tornava mais livre mais autêntico, mais compreensivo não só em 
minhas relações c~m meus clientes como também com as outras 
pessoas, 

Todas as lições que mencionei foram sendo aplicadas cada vez 
mais em minhas relações com grupos - a princípio nos grupos 
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( workshops) que iniciamos em Chicago por volta de 1946 e, depois, 
nos grupos com os quais me encontro extremamente envolvido nestes 
últimos anos. Todos eles foram grupos de encontro, muito antes que o 
termo tivesse sido criado. 

'"' Falarei rapidamente sobre os anos em Wisconsin e La Jolla. Em 
Wisconsin, redescobri o que havia aprendido em Chicago - que, de 
um modo geral, a maioria dos psicólogos não são abertos a novas 
idéias. Talvez isto também seja válido para mim, embora tenha sempre 
lutado contra esta tendência defensiva. Porém, os alunos, como sem
pre, eram mais receptivos. 

Numa experiência em Wisconsin, violei uma das lições que tão 
dolorosamente havia aprendido, e descobri o desastre que isto pode 
acarretar. Numa grande equipe de pesquisa reunida com o propósito 
de estudar psicoterapia com esquizofrênicos, deleguei a autoridade e a 
responsabilidade ao grupo. Porém, não cheguei a estabelecer o clima 
de comunicação interpessoal próxima, aberta, fundamental para 
que se assuma este tipo de responsabilidade. Desencadeou-se então 
uma séria crise, e cometi o erro ainda mais fatal de tentar fazer voltar 
às minhas mãos a autoridade que havia delegado ao grupo. O resul
tado bastante compreensível foi rebelião e caos. Foi uma das lições 
mais dolorosas que jamais tive; uma lição de como não exercer a dire
ção partilhada de uma iniciativa. 

Em La J olla, minha experiência tem sido bem mais feliz. Com 
o tempo, um grupo bastante compatível passou a integrar o Centro 
para Estudos da Pessoa, uma experiência bastante incomum {) entusias
mante. Tentarei descrever apenas seus aspectos interpessoais, pois seria 
impossível descrever todas as atividades de seus membros, que variam 
do Kenya a Roma e Irlanda, de Nova Jersey a Colorado e Seattle, da 
psicoterapia à literatura e à pesquisa esotérica, da consultoria de o:r.ga
nizações ao trabalho com grupos de todos os tipos, do incentivo à 
aprendizagem através da facilitação grupal ao desencadeamento de 
revoluções nos métodos educacionais. Psicologicamente, somos uma 
comunidade unida, apoiando-nos uns aos outros, mas também critican
do-nos abertamente. Embora o diretor tenha responsabilidade de roti
na, nenhum de nós exerce autoridade sobre qualquer outro. Cada um 
faz o que lhe apraz, só ou em conjunto. Cada um se responsabiliza 
pelo próprio sustento. Atualmente, dispomos apenas de uma pequena 
verba, provinda de uma fundação particular. Não nos agradam Ós 
grilhões (muitas vezes invisíveis a príncipio) que acompanham as ver
bas vultosas ou governamentais. Não existe absolutamente nada que 
nos mantenha unidos, a não ser o interesse comum pela dignidade e 
pela capacidade das pessoas e a contínua possibilidade de uma comu
nicação real e ptofunda entre nós. Para mim, significa uma experiência 
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excepcional de construção. de um grupo (na realidade, uma não
organização) que funcione inteiramente em torno do poder do entro-· 
sarnento interpessoal. 

Meu entusiasmo poderia me levar longe demais. Existe ainda uma 
outra fonte de minha aprendizagem que gostaria de mencionar. Foi 
Leona Tyler quem primeiro despertou meu interesse para este aspecto, 
há muitos anos atrás; através de uma carta a mim dirigida, mostrou-me 
que minhas idéias e minha forma de atuar assemelhavam-se a uma 
ponte entre o pensamento oriental e o ocidental. A idéia me surpreen
deu, mas noto que nestes últimos anos tenho apreciado algumas técni
cas do Budismo, do Zen, e especialmente as palavras de Lao-tse, sábio 
chinês que viveu há aproximadamente 25 séculos. A seguir, registrarei 
alguns de seus pensamentos que têm em mim profunda ressonância: 

É como se ele ouvisse 
e neste ouvir nos envolve em tal silêncio 
que~or fim começamos a ouvir 
o significado de nosso próprio ser. 1 

Existe uma formulação que associa dois de meus pensadores favo
ritos. Martin Buber tenta explicar o princípio Taoista do "wu-wei", que 
na realidade é a atuação do ser como um todo, mas que em sua forma 
mais afetiva realiza-se com tão pouco esforço, que com freqüência é 
chamado de princípio da "não-ação", termo aliás bastante enganador. 
Explicando. este conceito, Buber diz: 

"Interferir na vida das coisas significa violentar a elas e a si 
mesmo. . . Aquele que se impõe tem o poder fraco, aparente; aquele 
que não se impõe tem o poder grandioso, secreto ... 

O homem que se aperfeiçoou. . . não interfere na vida dos seres, 
não se impõe a eles, mas sim 'ajuda a conduzir todos os seres à sua 
libertação' (Lao-tse). Através de sua própria unicidade, ele também 
os conduz à sua unicidade, ele liberta suas naturezas e seus destinos, 
neles liberta o Tao" (Buber, 1957).2 

Creio que meu maior esforço em relação às pessoas tem sido cada 
vez mais o de libertar "sua natureza e seu destino". Ou ainda, se esti-

1 It is as though he listened and such listening as his enfolds 'us in a silence 
in which at last we begin to hear what we are meant to be. 

2 To interfere with the life of things means to harm both them and oneself ... 
He who imposes himself has the small, manifest might; he who does not 
impose himself h as the grea,t, secret might. . . The perfected man. . . does 
not interfere in the life of beings, he does not impose himself on them, but he 

'helps all beings to their freedom' (Lao-tse). Through his unity, he leads 
them too, to unity, he liberates their nature and their destiny, he releases 
Tao in them (Buber, 1957). 
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vermos em busca de uma definição de um facilitador grupal eficaz, 
não será necessário ir além de Lao-tse: 

O líder é melhor 
Quando as pessoas mal sabem que existe 
Não tão bom quando as pessoas o obedecem e o aclamam 
Pior ainda quando o desprezam ... 
Porém, do bom líder, que pouco fala, 
Quando terminado seu trabalho, seu objetivo cumprido, 
Todos dirão: "Realizamos isto nós mesmos" (Bynner, 1962). 3 

Contudo, minha máxima talv~z a favorita, que resume muitas 
de minhas mais profundas convicções, é também de Lao-tse: 

Se eu deixar de interferir nas pessoas, elas se encarregarão de 
si mesmas, 

Se eu deixar de comandar as pessoas, elas se comportam por si 
mesmas, 

Se eu deixar de pregar às pessoas, elas se aperfeiçoam por si 
mesmas, 

Se eu deixar de me impor às pessoas, elas se tornam elas mesmas 
(Friedman, 1972).4 

Devo admitir que esta máxima é demasiado simplista, embora 
para mim ela contenha o tipo de verdade que ainda não valorizamos 
na cultura ocidental. 

Conclusão 

Espero ter deixado claro que, no decorrer dos anos, distanciei-me 
muito de algumas das coisas em que inicialmente acreditei: de que o 
homem é, em essência, pecador; de que, profissionalmente, ele é me
lhor tratado enquanto objeto; de que a ajuda fundamenta-se na perícia; 
de que o perito pode aconselhar, manipular e moldar o indivíduo a 
fim de produzir o resultado desejado. 

a A leader is best 
When people barely know he exists 
Not so good when people obey and acclaim him 
Worst when they despise him ... 
But of a good leader, who talks little 
When his work is done, his aim fulfilled 
They will all say, "We did this ourselves" (Bynner, 1962). 

4 If I keep from meddling with people, they take care of themselves, 
If I keep from commanding people, they behave themselves, 
If I keep from preaching at people, they improve themselves, 
If I keep from imposing on people, they become themselves 
(Friedman, 1972). 
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Em contraposição, tentarei resumir as lições que aprendi, nas 
quais atualmente acredito e pelas quais gostaria de pautar minha vida~ 
Como já disse, com freqüência deixo de tirar proveito destas lições, 
muitas vezes de forma mais suave e ocasionalmente praticando enormes 
asneiras. Vou enumerar estas lições, não pela ordem em que ocorreram, 
mas numa ordem que parece mais natural. 

Consegui valorizar cada novo aspecto de minha experiência, de 
mim mesmo. Gostaria de guardar os seniimentos de raiva e ternura e 
vergonha e dor e amor e ansiedade e doação e medo - todas as rea
ções positivas e negativas que afloram. Gostaria de incorporar as 
idéias que emergem - tolas, criativas, bizarras, profundas, triviais -
todas elas como parte de mim mesmo. Valorizo os impulsos de com
portamento - adequados, loucos, orientados para a realizaÇão, 
sexuais, assassinos. Desejo aceitar cada um destes sentimentos, idéias 
e impulsos como uma parte enriquecedora de mim mesmo. Não espero 
concretizar cada um deles, mas a partir do mome~ que os aceito, 
posso ser mais autêntico. E, assim, meu comportamento será muito 
mais adequado à situação imediata. 

Baseado na experiência, cheguei à conclusão de que se puder 
ajudar a criar um clima que se caracterize pela autenticidade, pelo 
apreço e pela compreensão, ocorrem então coisas incríveis. Neste clima, 
pessoas e grupos conseguem sair da rigidez e caminhar em direção 
à flexibilidade,. da vivência estática à vivência processual, da depen
dência à autonomia, do previsível a uma criatividade imprevisível, da 
defensividade à auto-aceitação. Apresentam uma prova vívida de uma 
tendência à realização. 

Devido a estas evidências, desenvolvi uma profunda confiança em 
mim mesmo, nos indivíduos e nos grupos, quando submetidos a este 
clima promotor de crescimento. 

Devido também a esta experiência, verifico que tenho um prazer 
enorme em criar este ambiente no qual pessoas, grupos (e até mesmo 
plantas) possam se desenvolver. 

Aprendi que, em qualquer relação significativa e duradoura, o 
melhor é expressar os sentimentos que se mantém persistentes. Se fo
rem expressos enquanto sentimentos, que pertencem a mim, o resultado 
pode ser temporariamente desagradável, mas, em última análise, mui
to mais gratificante do que qualquer tentativa de negá-los ou 
escondê-los. 

Na minha opinião, as relações interpessoais atingem sua melhor 
forma como um ritmo - abertura e expressão, e então, assimilação; 
fluxo e mudança, e então, uma parada temporária; risco e ansiedade, 
e então, segurança temporária. Não conseguiria viver num contínuo 
grupo de encontro. 
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Para mim, ser transparentemente aberto é muito mais gratifican
te do que ser defendido. Trata-se de algo muito difícil de se atingir, 
mesmo que parcialmente, mas é extremamente enriquecedor para um 
relacionamento. 

Necessito manter-me próximo aos aspectos concretos da experiên
cia real. Não consigo viver minha vida em abstrações. Conseqüente
mente, são necessárias à minha vida .-elações autênticas com pessoas, 
mãos sujas de terra, observar o desabrochar de uma flor ou ver o 
pôr-do-sol. Preciso manter pelo menos um pé na realidade. 

Vivo melhor a vida quando ela se volta predominantemente para 
fora. Valorizo meus momentos de introspecção, de procura do auto
conhecimento, de meditação e de p~nsamento. Mas, no meu caso, esta 
tendência tem que ser contrabalanç1tda pela ação _:__ interagindo com 
pessoas, produzindo algo - quer seja uma flor, um livro ou uma peça 
de marcenaria. 

Finalmente, acredito profundamente -embora esta crença assu
ma apenas um caráter hipotético - que a filosofia das relações 
interpessoais que ajudei a formular, e que foi resumida neste artigo, 
se aplica a todas as situações que envolvam pessoas. Acredito que 
seja aplicável à terapia, ao casamento, a pais e filhos, a professor e 
aluno, à classe alta e à classe baixa, ao relacionamento de pessoas de 
raças diferentes. Sou suficientemente arrojado para acreditar que ela 
poderia ser útil em situações que atualmente se encontram sob o do
mínio do exercício do poder arbitrário - na política, mas especial
mente em nossas relações com outras nações. Desafio, com todas as 
minhas forças, a atual crença do norte-americano, que se evidencia 
em todas as fases de nossa política externa, e especialmente em nos
sas guerras insanas, de que "a força faz o direito". Na minha opinião, 
este é o caminho para a auto-destruição. Concordo com Martin Buber 
e os antigos sábios orientais: "Aquele que se impõe tem o poder fraco, 
aparente; aquele que não se impõe tem o poder grandioso, secreto." 
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Capítulo XI 

A pessoa que está surgindo: uma nova revolução 

Carl R. Rogers 

O quadro atual 

A parcela da cultura ocidental que se desenvolveu nos Estados 
Unidos parece estar em processo de declínio e decadência. A convic
ção cada vez maior das pessoas de que são incapazes de governar a si 
mesmas - o que representa uma descrença crescente no processo 
democrático -talvez seja o sintoma mais importante deste fato. Nos
sos cidadãos acreditam que nossas cidades escapàm ao controle dos 
administradores eleitos. Os direitos e deveres civís deixaram de ter 
importância vital. Se submetida a um plebiscito, a Declaração dos Di
reitos, da Constituição, muito provavelmente seria derrotada. O ceti
cismo em relação ao governo e a todos os seus membros é profundo. 
A desconfiança é recíproca. O governo desconfia profundamente de 
seus cidadãos. Caminhamos firmemente para um regime militar onde 
a força é a autoridade suprema. As recentes denúncias de que foi alvo 
a elite federal do poder mostram claramente que a mentira e a fraude, 
a invasão criminosa da vida privada, o desrespeito à lei, o policiamen
to, o tormento e a prisão a que são submetidos os dissidentes, têm sido 
a política utilizada no controle do povo. Nossa política externa tam
bém indica que estamos a um passo do totalitarismo. Domina-a a 
crença de que "o poder faz a justiça". Nas guerras não declaradas e 
secretas, o bombardeio de povos indefesos, sem qualquer consideração 
por seus direitos humanos e políticos, é considerado como um meio 
adequado de atingir a meta diplomática da assim chamada "paz". 

Porém, não é apenas na esfera governamental que encontramos 
a deterioração. As demais instituições também se encontram em deca-

Tradução de Maria Helena Souza Patto e Rachei Rosenberg. 
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ciência. A Igreja deixou, há algum tempo, de exercer uma influência 
social significativa. A família, enquanto instituição, encontra-se num 
estado de desordem e confusão onde predomina, na maioria dos casa
mentos, a distância entre os cônjuges e entre os pais e seus filhos 
adolescentes. 

Quanto à escola, nosso sistema de ensino público está ossificado 
e não supre as necessidades sociais. A inovação é sufocada e os ino
vadores são oprimidos. Num mundo em rápida mudança, os professo
res e seus conselhos diretivos - sejam os conselhos escolares locais se
jam as administrações universitárias - tendem a se agarrar tenazdten
te ao passado, promovendo apenas mudanças simbólicas. É provável 
que nossas escolas sejam mais prejudiciais do que benéficas ao desen
vimento da personalidade e exerçam uma influência negativa sobre o 
pensamento criador. Basicamente, são instituições destinadas a confi
nar e a vigiar o jovem, a fim de mantê-lo afastado do mundo adulto. 

De um ponto de vista econômico, a situação é bizarra. A nação 
mais abastada do mundo é considerada incap.az de proporcionar cui
dados de saúde adequados ao povo. Os esforços para exterminar a 
pobreza estão sendo eles próprios exterminados, enquanto os 8% 
superiores da população tem uma renda maior do que os 50% inferio
res: Tal hiato entre pobres e ricos, neste país, e entre nações pobres 
e ncas, no mundo, torna-se cada vez maior. Empresas poderosas não 
só exercem uma extraordinária influência sobre nosso governo e nos
sas vidas, mas também interferem presunçosamente nos assuntos de 
países estrangeiros. Atualmente, os altos cargos administrativos são 
ocupados predominantemente por homens ricos, de tal maneira que 
de nossos 100 senadores, que supostamente representam o povo, 40 
são considerados milionários. O homem comum não conta com repre
sentantes sensíveis e solidários nem ao nível da instituição em que 
trabalha, nem ao nível do governo que o dirige. 

Existe~ ?utros sinais dos tempos. Coino povo, carecemos de 
~u~lquer .objetivo c~~um, ou talvez até mesmo de quaisquer objetivos 
mdrvrdums bem defmrdos. Para muitos, a alienação cultural de nossa 
juventude é motivo de profunda preocupação. É patente a tendência 
de pessoas. e de gru~o~ a usarem da violência e do crime para atingir 
qualquer tipo de objetivo, para promover todos os tipos de causas e 
para atingir qualquer espécie de fim. Neste aspecto, parece que o povo 
segue o exemplo do governo. 

Portanto, temos todos os motivos para duvidar da sobrevivência 
de nossa cultura. Às vezes, parece que a questão se resume em saber 
se cometeremos um suicídio mundial, através da bomba, ou se sim
plesmente declinaremos até que a liderança mundial seja assumida por 
outras mãos. Trata-se de um quadro nada agradável. 
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Algumas perspectivas mais pro~Qissoras 

Porém, meu jardim tem me ensinado constantemente uma lição· 
- os restos escuros e putrefatos da planta deste ano serão o adubo no 
qual poderão ser encontrados os brotos do ano seguinte. Da mesma 
forma, acredito que é possível vislumbrar, em nossa cultura decadente, 
os contornos de um novo desabrochar, de uma nova revolução, de 
uma cultura radicalmente diferente. Acredito que esta revolução não 
advirá de qualquer movimento organizado e de grandes proporções, 
da ação de um exército armado e empunhando bandeiras, nem tam
pouco de manifestos e declarações, mas do surgimento de um novo 
tipo de pessoa, que brotará das folhas e caules agonizantes, amare
lecidos e podres, de nossas instituições evanescentes. 

Há mais de quatro anos, proferi uma palestra curta e incisiva 
sobre "A Pessoa do Futuro". Não a publiquei não só porque me sentia 
inseguro quanto à maneira como a concebia, mas também porque não 
sabia, com certeza, se ela realmente estava surgindo, ou se se tratava 
apenas de uma fantasia insensata de minha parte. Porém, desde aquela 
época, a experiência tem apenas confirmado o que parecia ser uma 
tese remota. Além disso, o que me é bastante encorajador, tem sido 
publicada uma verdadeira torrente de livros, de origens as mais diver
sas e que, partindo de perspectivas diferentes, acreditam que nossa 
cultura está passando por um tipo de mudança drástica, e produzindo 
um tipo de pessoa, um tipo de consciência e uma maneira de ser e de 
se comportar que remodelarão o planeta. Renê Dubos (1972), um 
renomado médico cientista, ressalta que a própria natureza humana 
garante que o f:uturo pertence à "pessoa ímpar, sem precedentes e ini
mitável" e que "Tendência não significa destino". George Leonard 
( 1972), um poético jornalista e pedagogo, nos brinda com uma visão 
extática da espécie humana, que estaria empreendendo "uma viagem 
terrível em direção a um estado superior de existência", transforma
ção que ele considera inevitável. Partindo de um ponto de vista muito 
diferente, J ohn D. Rockfeller III (1973), filantropo e financista, 
caracteriza a já deflagrada Segunda Revolução Americana, resultante, 
em parte, da consciência mais aguda e clara que atingimos de nós 
mesmos e do mundo em que vivemos, e que conduz à concretização 
Humanística do sonho americano. O filósofo e psicólogo Thomas Hanna 
( 1974) é autor de um verdadeiro hino à totalidade do soma humano 
- corpo e mente unidos -, que pulsa e se expande, e aos novos 
mutantes humanos que estão dando vida a esta abstração e nos diri
gindo a uma nova meta. Jonas Salk ( 1972, 1973), eminente micro
biologista, nos leva a perceber, através de seu prisma biológico, a 
ocorrência de uma evolução intelectual e espiritual do potencial hu-
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mano. O Instituto de Pesquisas Stanford, através de seu centro de 
ação social, está para divulgar um relatório completo que questio
na as maneiras pelas quais podemos "facilitar o surgimento de 
novas imagens" do ser humano, partindo da premissa de que neces
sitamos de uma imagem nova e mais adequada, se quisermos sobre
viver (Markley e equipe, 1973). Fred e Anne Richards ( 1973), 
psicólogos e pedagogos, revelam o tema de seu livro na palavra-tí
tulo "Homonovus", que significa o novo homem. Andrew Weil (1972), 
um jovem médico pesquisador, arrojado, defende este novo homem, 
apontando as vantagens do pensamento intuitivo - a mente natural 
- que tem como base fatores inconscientes e estados- alterados 
de consciência, quando comparado ao pensamento racional conven
cional, que caracteriza o homem comum e o acadêmico. Ressalta, 
de forma provocante, que o futuro pertence muito mais ao pensa
mento "pirado" do que ao pensamento "quadrado" (embora, para 
ele, "pirado" não queira dizer induzido por drogas). A romancista 
Joyce Carol Oates (1972) é autora de um ensaio sobre "a crise 
de transição" pela qual passamos, e nela localiza o final do Renas
cimento, na medida em que o homem está evoluindo para um "hu
manismo mais elevado". Ela menciona uma passagem que considero 
maravilhosa, da autoria do físico e filósofo Sir James Jeans. Esta 
passagem exprime uma idéia comum a todos os autores que mencio
nei, que parecem estar dobrando os sinos pela morte de um ponto 
de vista estreitamente mecanicista. Diz ele: "... o universo começa 
a se assemelhar mais a um grande raciocínio do que a uma grande 
máquina". 

Uma nova configuração 

Apresentei alguns instantâneos de idéias recentes a respeito do 
que o homem virá a ser; outros exemplos poderiam ser mencionados. 
De qualquer forma, esta diversidade de concepções intrigantemente 
convergentes a respeito do futuro encorajam-me a apresentar com 
mais segurança - e, espero, com mais profundidade - meu ponto 
de vista a respeito do novo e radical desabrochar de pessoas que 
podem mudar os aspectos fundamentais de nossa sociedade. 

Devo ressaltar que as idéias que passo a expor fundamentam-se 
em amplas observações que realizei, em interações com vários indi
víduos e grupos, e em leituras que fiz. Trata-se de uma reflexão 
informal, muito sujeita às distorções e aos erros que esta frase implica. 
Não é e nem pretende ser uma formulação científica, embora eu 
espere que ela contenha alguns elementos observacionais que venham 
inspirar estudos posteriores. 
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Minha concepção tem -origem, basicamente, nas expenencias 
vividas com pessoas que considero como as novas pessoas. Onde as 
tenho encontrado? Entre empresários que abdicaram da competição 
desleal em que se lançavam, de terno e gravata, da sedução dos altos 
salários e da participação nos lucros, para viver de forma mais sim
ples, de acordo com um novo estilo de vida. Encontro-as entre moças 
e rapazes cabeludos que estão desafiando a maioria dos valores da 
cultura atual e criando uma contra-cultura. Encontro-as entre pa
dres, freiras e pastores que abandonaram os dogmas das instituições 
a que pertenciam, para viver de um modo que lhes parece mais sig
nificativo. Encontro-as entre as mulheres que estão superando vigo
rosamente as limitações que a sociedade impôs à sua individualidade. 
Encontro-as entre negros e chicanas e membros de outros grupos 
minoritários que estão se libertando de uma longa história de passi
vidade . e buscam uma vida assertiva e positiva. Encontro-as entre 
as pessoas que vivenciaram grupos de encontro e que estão encon
trando um lugar para a emoção, tanto quanto para a razão, em suas 
vidas. Encontro-as entre evasores escolares criativos, que buscam 
horiwntes mais amplos do que a escolarização estéril permite. Per
cebo que também me deparei com um pouco desta nova pessoa 
durante os anos que dediquei à psicoterapia, nos momentos em que 
os clientes escolhiam para si próprios um tipo de vida mais livre, mais 
rico e mais autônomo. Estas são algumas das situações nas quais 
vislumbrei alguns aspectos desta pessoa que está surgindo. 

Embora as fontes de minhas percepções sejam muito diversi
ficadas, entrevejo uma certa unidade no indivíduo que percebo. A 
configuração geral parece semelhante, embora existam diferenças 
secundárias. Ele (ou ela) - gostaria que alguém nos brindasse com 
um conjunto bisexual de pronomes - traz ao mundo uma nova face, 
um padrão humano a meu ver jamais visto antes, exceto talvez em 
indivíduos atípicos. Gostaria de mencionar algumas das qualidades 
desta pessoa multifacetada, começando por duas que se afiguram 
como as mais destacadas e significativas. 

Desejo de autenticidade 

Esta pessoa se caracteriza, acima de tudo, por sua preocupação 
com a autenticidade. Valoriza a comunicação como um meio de dizer 
as coisas tal como são, produzindo a mesma mensagem através dos 
sentimentos, das idéias, dos gestos, da paÍavra e da expressão corpo
ral. Cresceu num clima de hipocrisia, de falsidade e de mensagens 
duplas e está farta de diálogos e de pensamentos dúbios. Conhece 
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a falsidade e os macetes da Madison Avenue 1
• Ouviu informações 

deliberadamente falsas, provenientes de "fontes oficiais fidedignas". 
Viu a palavra "paz" ser usada como sinônimo de "guerra" e a expres
são "lei e ordem" como sinônimo de "repressão dos dissidentes atra
vés de recursos ilegais". Ouviu as mensagens de duplo sentido emiti
das por seus pais e professores. Tudo isto resulta na advertência: 
"faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço". Rejeita esta cultura 
hippcrita e quer estabelecer relações interpessoais nas quais a comu
nicação seja verdadeira e completa, e não falsa ou parcial. Conseguiu 
um progresso espantoso neste sentido. Quanto às suas relações se
xuais, por exemplo, prefere ser franca a levár uma vida dupla ou 
secreta. Prefere enfrentar os pais, os professores e os membros do 
governo, expondo seus pontos de vista, a dar uma falsa impressão de 
concordância. Está aprendendo a lidar com conflitos, até mesmo em 
organizações - ou seja, como manter relações inter-pessoais num 
clima de confiança, sedimentado na franqueza e não em fachadas. 
Ela é autêntica. 

Neste contexto, encontramos um jovem conceituado, orador da 
turma na cerimônia de formatura da Escola de Direito da Universi
dade de Harvard, dizendo aos professores e pais reunidos: "Vocês 
nos disseram repetidas vezes que a confiança e a coragem eram nor
mas que deviam ser emuladas. Vocês nos convenceram que a igual
dade e a justiça eram conceitos invioláveis. Vocês nos ensinaram 
que a autoridade deveria guiar-se pela razão e ser moderada pela 
probidade. Nó~ levamos vocês a sério." 

A seguir, relata como os estudantes, guiados por estes princí
pios, lutaram pelos direitos civis, trabalharam nos guetos urbanos e 
rurais, denunciaram as injustiças da guerra no sudeste asiático. "No 
entanto, ao tentarmos por em prática os valores que vocês nos 
ensinaram a respeitar, recebemos uma resposta surpreendente", diz 
ele, referindo-se à perseguição e a violência impostas aos jovens. 
"Quando este tipo de repressão violenta substitui a busca de alter
nativas razoáveis, os norte-americanos comprometem seus mais pro
fundos ideais". 2 Este jovem está desafiando nossa cultura de duas 
caras. 

Temos também o caso . de uma estudante, que se destacou entre 
seus colegas, declarando na cerimônia de formatura do Mills College 
que não pretende ter filhos porque o mundo atual não é um ambiente 
adequado. Trata-se de uma franqueza sem precedentes. 

1 Avenida de grande movimento comercial e publicitário de Nova York. (N. T:) 
2 Meldon Levine, Discurso de Formatura para a Escola de Direito de Harvard. 
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Encontramos também um piloto integrante de um esquadrão 
B52 que se recusou a cumprir uma ordem de prosseguir os vôos de 
bombãrdeio sobre um país neutro, arriscando-se a ser submetido à 
corte marcial, e afirmou: "Agir como es:ava agindo. e d~f~n,~er as 
convicções morais que defendia era o cumulo. d_a htpocnsta . Ele 
assume a total responsabilidade pessoal pelas missoes aéreas, embora 
estivesse sob as ordens de seu comandante. 3 

Esta penosa honestidade, esta disposição a enfrentar e a pagar' 

0 preço de tais pronunciamentos, são sint?masN do valor que esta 
pessoa atribui à autenticidade, mesmo em situaçoes em que as ame
nidades diplomáticas sempre foram a regra. 

As instituições existem para as pessoas 

Uma das antipatias mais profundas deste indivíduo dirige-se às 
instituições. Ele se opõe a todas as instituições demasia~o ~st~u!u
radas, rígidas e burocráticas. Está co_nvicto de que as mstltmçoes 
existem para servir às pessoas e não vtce-versa. , 

Um dos acontecimentos culturais mais marcantes de nossa epoca 
é 0 declínio do poder e da autoridade da instituição - seja ela go
vernamental, militar, religiosa, empresarial ou escolar. Segur~mente, 
parte deste fato decorre da atitude desta nova pessoa que esta emer
gindo. Ela não respeita a ordem pela or~em, a n~rma pela norma, as 
leis em nome da necessidade de se ter leiS. Questiona .todos os aspec
tos da estrutura formal e os descarta, a. menos qu~ s!fvam. a algu~a 
finalidade humana. Questiona todo o ttpo de ngidez, pms acredita 
que a inflexibilidade não serve ao ser humano em processo de trans-

formação. . 
Suas crenças a este resp~ito não são mera conversa fiada. Ele 

preferirá deix'ar uma instituição, a ceder a ordens que lhe parecem sem 
sentido. Assim é que professores universitários deix~m as universid~d~s, 
alunos abandonam as faculdades, médicos se desligam ~a Assoctaça.o 
de Medicina, padres se afastam de suas i~rejas, executivos s~ demi
tem de suas empresas, pilotos da força aerea se recusam a mt~grar 
esquadrões de bombardeio. Esta lista poderia ser prolongada mde-
finidamente. 

Muitos destes gestos são realizados em silêncio, sem ~larde. A 
instituição do casamento está sendo desprezada por milhares de 
casais, de todas ·as idades, que decidiram não acatar os costumes, os 
rituais e as leis e coabitar, sem as sanções do casamento. Fazem-no 
abertamente, mas sem a intenção de desafiar. Estes casais simples-

a Los Angeles Times, julho 28, J 973, pág. 3. 
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mente acreditam que a relação com seu par só tem sentido se mutua
mente enriquecedora e promotora de crescimento. Segundo eles, a 
relação conjugal tem muito pouco em comum com o casamento 
como cerimônia ou como formalidade legal, e tranqüilamente não 
levam em consideração as regras tradicionais. 

Num levantamento realizado entre esposas católicas, encontra
mos mais um exemplo desta atitude em relação às instituições. Entre 
as que· contam menos de 30 anos, 65% estão usando métodos anti
concepcionais desaprovados pela Igreja. Até onde sei, não houve 
passeatas contra a encíclica papal de 1968. Não existe qualquer onda 
de protesto. Estas mulheres estão simplesmente desconsiderando os 
pronunciamentos institucionais e agindo da maneira que julgam mais 
conveniente às pessoas e não à estrutura. Trata-se de mais um entre 
os inúmeros exemplos que poderiam sei: mencionados. 

Qual será o substituto da instituição para esta nova pessoa? :É 
muito cedo para responder. Vislumbro uma tendência à formação de 
grupos pequenos, informais, não hierárquicos. Professores e alunos 
deram início a 500 "escolas livres", informais, geralmente de duração 
efêmera, decididamente não estruturadas, plenas de entusiasmo e de 
experiências de aprendizagem. Existe uma escola de pós-graduação, 
de alto nível (a Union Graduate School), que permite ao aluno con
seguir o doutoramento através de um programa honesto de estudos 
realizados independentemente pelo próprio aluno, orientado e auxi
liado por um grupo de professores e colegas. Esta escola é bombar
deada por um número inacreditável de inscrições e atrai a nata dos 
estudantes, embora prefira continuar pequena. Executivos que se "eva
diram" dão início a empreendimentos pessoais, de pequeno porte, nos 
quais as relações interpessoais são diretas e face-a-face, e não mais 
de segunda - ou de quinta - mão. Pessoas de todos os tipos agru
pam-se em comunidades, onde as relações são bastante pessoais e 
onde a estrutura e a autoridade são evocadas apenas para fins muito 
específicos. Existem alguns grupos profissionais recentes, com? o 
Centro ao qual tenho o privilégio de pertencer, que estão umdos 
principalmente por um sentido profundo de comunidade, que não 
têm mais qualquer vestígio de autoridade e que não desejam crescer 
numericamente, mas desenvolvem, de forma extremamente eficaz, 
projetos diversificados e criativos. 

Uma outra tendência consiste em humanizar a própria institui
ção, agindo dentro dela, simplesmente sem levar em conta regula
mentos que não tenham sentido. Assim, operários que trabalham em 
linhas de montagem passam por cima das tarefas rotineiras que lhes 
são impostas e formam equipes que se revezam nas tarefas, realizam 
duas delas simultaneamente, e encontram outras maneiras de dizer, 
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através de suas ações, que são pessoas - que dirigem a si próprias e 
cujos interesses estão em primeiro plano - e não dentes de uma 
imensa engrenagem tecnológica. 

Também no governo e na política - este pantanal em que 
tantos afundaram - existem pessoas tentando assumir uma postura 
humana. Um legislador estadual, muito bem sucedido, escreve a seus 
constituintes para dizer que " ... as instituições precisam deixar de se 
orientarem para a morte e se orientarem para a vida. . . Que os 
políticos assumam um compromisso com a auto-realização .e não 
com a auto-negação." E continua: "Compreendo, cada vez ma1s, que 
a descoberta de uma nova política para nossa sociedade depende de 
minha própria vivência, experiência e descoberta de uma 'nova polí
tica' interior - entrar em contato intenso com todas as partes de 
m~u ser, de tal forma que, a partir da resultante harmonia interior, 
eu passe a viver cada vez mais aberto e possa denunciar as institui
ções e os costumes que em nossa cultura constituem um obstáculo a 
esta harmonia - dentro de nós, entre nós e entre nós e o mundo." 
(Vasconcellos, 1972) 

Estamos, realmente, diante de uma aragem no mundo político 
- uma. pessoa autêntica que procura apoio eleitoral, consegue-o e 
provoca mudanças internas numa instituição secular. 

Portanto, esta segunda característica da nova pessoa que está sur
gindo - dar prioridade à pessoa. humana e ~ão à instituiç~o -:- é 
extremamente penetrante, influencia todos os tipos de orgamzaçao e 
prognostica, a meu ver, uina reavaliação radical da estrutura em 
nossa sociedade. 

Outras qualidades 

Identifico outras qualidades nesta pessoa que surge. A seguir, 
indicarei resumidamente algumas delas. 

Descaso pelos bens materiais 

Ele/ela é fundamentalmente indiferente ao conforto e às re
compensas materiais. Embora habituado a uma s?ciedade ~flu~nte, 
e sinceramente disposto a lançar mão de todos os tipos de maqumas, 
de comodidades e de requintes, nenhum destes bens lhe é necessário. 
Calças de brim, um saco de dormir e um hamburger têm o mesmo -
e às vezes mais - valor que roupas caras, acomodações de luxo e 
pratos requintados. · Seu objetivo primordial prescinde inteiramente 
destes bens materiais. Encontramos executivos que passaram a se 
sentir muito bem como granjeiros, ou instrutores de esqui, porque 
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escolheram este tipo de vida. Encontramos jovens destituídos de 
qualquer tendência a acumular dinheiro, mas motivados apenas a 
usá-lo pa'ra fins pessoais ou sociais construtivos. O dinheiro e os 
símbolos materiais de riqueza deixam de ser a meta principal destas 
pessoas. 

Um interesse não-moralista 

Esta pessoa não é indiferente ao mundo que a cerca. Deseja pro
fundamente ser útil aos outros, a seus "irmãos e irmãs" e à sociedade, 
sempre que a percebe precisando de ajuda. Contudo, desconfia aber
tamente das "profissões assistenciais", nas quais psiquiatras, assis
tentes sociais e conselheiros especializados em toxicômanos ganham a 
vida oferecendo ajuda paga, freqüentemente escondidos atrás de uma 
fachada profissional. Ela tende a tomar um caminho mais direto. 
Moças e rapazes formam "linhas de frente" para ajudar pessoas em 
dificuldades, e o fazem voluntariamente. Partilham sua comida e seu 
teto sem problemas. Quando os "quadrados" se encontram em situa
ções de emergência, atendem prontamente. Durante as enchentes do 
Mississipi, jovens cabeludos de ambos os sexos acorreram, muitas 
vezes de centenas de milhas de distância, para encher sacos de areia, 
construir barreiras, ajudar famílias. Em todas estas situações, a 
preocupação com a remuneração inexiste ou é bastante secundária. 

Esta ajuda tão espontaneamente prestada por esta nova pessoa 
reflete um interesse cuidadoso, sutil e não moralista pelo mundo que 
a rodeia. Quando ajuda a uma pessoa que passou por uma expe
riência negativa com o uso de tóxicos, aproxima-se de uma maneíra 
suave e suportiva, sem qualquer tom de sermão. Quando uma pessoa 
é autuada pela prática de um crime, recebe ajuda e não preleções ou 
reprimendas. Aceita as pessoas que se encontram em dificuldades, 
pois sabe que os papéis poderiam ser facilmente invertidos. Desdenha 
os tipos de ajuda mais comuns em nossa sociedade - as vias diag
nósticas, avaliativas, interpretativas, prescritivas e às vezes punitivas. 

O desejo de intimidade 

Esta pessoa está à procura de novas formas de convivência, de 
proximidade, de intimidade, de objetivos comuns e de novas formas 
de comunicação neste tipo de convivência - verbal e não verbal, 
emocional e intelectuaL Está ciente de que, em sua vida transitória, 
estabelecerá quase sempre relações temporárias e que se faz neces
sário aproximar-se rapidamente. Em sua vida dinâmica, não perma
nece durante muito tempo em uma única comunidade. Não está cer-
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cado pela família e pelos parentes. Integra aquilo que Bennis e Slater 
(1968) chamam de sociedade temporária. Assim, percebe que se 
quiser viver num contexto humano, precisa estar apto a estabelecer 
laços íntimos e comunicativos com as outras pessoas, num curto 
espaço de tempo. Precisa estar preparado para a separação, sem 
demasiado conflito ou pesar. 

Um ceticismo em relação à ciência 

Uma das atitudes que esta pessoa mantém opõe-se radicalmente 
ao ponto de vista predominante nas últimas décadas. Trata-se da 
profunda desconfiança em relação a uma ciência que se baseia na 
cognição e a uma tecnologia que utiliza esta ciência na conquista do 
mundo material e humano. Deixou de confiar nas abstrações cientí
ficas e nos fins a que se aplicam. Acredita intuitivamente que as des
cobertas e as aprendizagens significativas requerem a mobilização dos 
sentimentos. Não está especialmente impressionada com o programa 
espacial e questiona o atulhamento do espaço e da lua com uma 
"sucata" caríssima. Acredita que a tecnologia deveria existir para 
fins que não o da conquista. 

Uma das manifestações desta desconfiança em relação à ciência 
atual é o interesse e a crença que manifesta em relação ao ocultismo, 
à astrologia, ao I-Ching e às cartas Tarot - as "ciências" do pas
sado. Mostra-se, porém, extremamente inclinado a se dedicar à 
ciências e à tecnologia modernas quando acredita que estas estão a 
serviço de objetivos humanos. É notório, por exemplo, que se espe
cializa em eletrônica COII}O um meio para criar e retransmitir mensa
gens musicais. Encontramos outro exemplo desta disposição no uso 
entusiástico que faz da bioenergética para aumentar a autoperc~p
ção e produzir mudanças em seu próprio comportamento. 

Sua desconfiança generalizada em relação ao "progresso" cientí
fico não deve ser mal interpretada. Ela não é uma pessoa dogmática. 
Está ansiosa por encontrar _a verdade. É alguém que procura, -sem 
possuir respostas claras. A única coisa de que tem certeza é de sua 
incerteza. Tem unia consciência aguda de que não passa de uma 
partícula de vida num pequeno planeta azul e branco (cujos dias 
podem estar contados) que flutua num imenso universo. Tal como se 
deu com muitos dos que indagaram antes dele, não sabe se existe 
um plano no universo ou se existe apenas o plano que ele mesmo 
engendra. Aceita viver com esta incerteza angustiante à medida que, 
à sua própria maneira, se empenha para aprender mais a respeito dos 
universos exterior e interior. 
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O universo interior 

O desejo sincero de explorar o espaço interior é outra caracte
rística desta pessoa. Está mais disposta a conhecer a si mesma, seus 
próprios sentimentos e suas "falhas" do que o ser humano que a 
precedeu. Comunica-se consigo mesma mais espontaneamente, com 
menos temor. Nela, as barreiras impostas pela repressão, que tanto 
impedem o acesso do homem ao seu interior, são decididamente 
menores do que nas gerações precedentes. É uma pessoa Çastante 
lúcida. 

Esta disposição a olhar para dentro de si mesma coloca-a em 
contato com muitas áreas novas - os estados alterados de consciên
cia, induzidos por drogas, um interesse renovado pelos sonhos, o 
recurso a vários tipos de meditação, um interesse por todos os tipos 
de fenômenos psíquicos, por posições religiosas esotéricas e trans
cendentais. Acredita que existem dentro de nós mundos inexplorados 
e capacidades ocultas - das quais o devaneio, a fantasia e intuição 
são apenas as portas que levam a muito mais. Acredita que a cons
ciência cósmica, a transmissão de pensamento (telepatia), as auras 
kirlianas que emanam dos seres vivos não são delírios de "sensitivos". 
Acredita que estas manifestações estão perfeitamente dentro dos li
mites do possível, e não teme as perturbações que a exploração destas 
possibilidades possam provocar numa visão convencional do mundo. 

Em equilíbrio com a natureza 

Esta pessoa sente-se próxima do mundo natural. Respeita a 
natureza e seus desígnios, e está reaprendendo as lições de tribos 
primitivas sobre a maneira de viver na qual homem e natureza se 
equilibram mutuamente, um apoiando o outro. A prancha de surf, o 
esqui, o veleiro, o planador são mais representativos de seus interes
ses recreativos do que a lancha, o buggy ·de dunas ou o carro de 
corrida. O primeiro grupo vem de encontro ao seu entusiasmo pela 
aliança vibrante com as forças naturais - as ondas, os declives 
cobertos de neve, o vento e suas correntes de ar; o segundo corres
pende a uma conquista ostensiva da natureza, que resulta na des
truição e na poluição. Em seu respeito· pela natureza, esta nova 
pessoa redescobriu o quanto é possível aprender através da observa
ção paciente dos habitantes da floresta e do deserto. Encontramos 
homens e mulheres que dedicam muitos anos de sacrifício ao convívio 
com tribos primitivas, ou com gorilas, leões, chimpanzés, simples
mente para aprender com eles. Trata-se de uma atitude nova, respei
tosa, mais humilde. 
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Uma pessoa em processo 

E uma pessoa consciente de que se encontra em contínuo pro
cesso - que está em constante mudança. Neste processo, mostra-se 
espontânea, cheia de vida, disposta a arriscar. Seus prazeres e des· 
prazeres, suas alegrias e suas tristezas são extremados e expressos 
..:om paixão. Seu espírito de aventura tem uma característica quase 
elizabetiana - tudo é possível, é válido experimentar qualquer coisa. 

Como se encontra em processo, simplesmente não tolera a fixi
dez. Não consegue admitir que a rigidez das escolas, a flagrante má 
distribuição da riqueza, a depressão da vida no gueto, a discrimina
ção racial ou sexual injusta e as guerras iníquas devam continuar a 
existir. Quer modificar este estado de coisas e deseja mudá-lo agora, 
humanizando-o. Creio que ela é o primeiro ser humano, na história 
da humanidade, totalmente consciente de que a mudança é a única 
constante da vida. 

A autoridade interna 

Esta pessoa confia em suas experiências e desconfia profunda
mente de toda autoridade imposta de fora. Nem o papa, nem um juiz, 
nem um professor podem convencê-lo de algo que não venha de encon
tro a sua própria experiência. Muitas vezes decide . obedecer às leis 
quan?~ as consi~era Just~s e razoá.veis, e desobedecer às que lhe pare
cem InJUStas ou IrraciOnais, assummdo as conseqüências de seus atos. 
Num nível secundário de problemas, por exemplo, fuma maconha 
porque considera a lei que o proíbe irracional e injusta, arriscando-se 
a se~pilhado". Em relação a problemas fundamentais recusa-se, por 
exemplo, a se alistar quando acha que está diante de uma guerra injus
ta; revela documentos oficiais "secretos" quando crê que o povo deveria 
tomar conhecimento dos fatos; pela mesma razão, recusa-se a revelar 
as fontes de suas notícias. Este fenômeno é inusitado. Tivemos uns 
poucos T~oreaus\ m~s jamais tivemos centenas e milhares de pessoas, 
JOVens e Idosas, decidtdas a obedecer a algumas leis e a desobedecer a 
outras, a partir de seu próprio julgamento moral, arcando com as con
seqüências da escolha que fizeram. Ela confia em si e em sua capaci
dade de discriminar bem em situações que dizem respeito à autoridade. 

Estas são algumas das características que percebo na pessoa que 
emerge. Estou perfeitamente ciente de que pouquíssimas pessoas pos
suem todas estas características, como também sei que estou descre-

4 Filósofo e escritor norte-americano, autor de Walden; or life in the Woods 
(1854), livro de ensaio em que reflete sobre suas experiências de vida soli
tária na floresta. (N. T.) 
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vendo uma minoria da população geral. Mesmo assim, parece-me que 
estas pessoas estão causando um impacto desproporcional ao seu nú
mero, e este fato é, a meu ver, de relevância para o futúro. 

Esta pessoa é viável? 

Determinadas perguntas a respeito desta pessoa que está surgindo 
são perfeitamente cabíveis. Qual a sua probabilidade de sobrevivência? 
Que obstáculos encontra e virá a encontrar? Que tipo de influência terá 
sobre nossa cultura? 

Antecedentes 

Uma linha de raciocínio que põe em dúvida sua sobrevivência é 
de natureza histórica. Esta pessoa que surge tem pouca semelhança com 
os tipos humanos que já demonstraram ter condições de sobrevivência. 
Ela não teria afinidades com o líder militar, prático e disciplinado 
produzido pelo Império Romano. Tem pouca semelhança com o ho
mem medieval dicotômico - o homem da fé e da força, dos mosteiros 
e das cruzadas. É quase a antítese do puritano que construiu nosso 
país, com suas crenças rígidas e controles rigorosos impostos ao com
portamento. É muito diferente da pessoa ambiciosa, produtiva, ganan
ciosa e competitiva que provocou a revolução industrial. Discorda ra
dicalmente da sociedade comunista, que controla o pensamento e o 
comportamento individuais em nome do Estado. Suas características e 
seu comportamento são decididamente contrários às ortodoxias e -aos 
dogmas das principais religiões ocidentais - o Catolicismo, o Protes
tantismo e o Judaísmo. Seguramente, não se enquadra na sociedade 
atual - à sua forma de governo, às suas burocracias militares e admi
nistrativas, à sua rigidez educacional. Ela não se sente à vontade na 
atual sociedade norte-americana, dominada pela tecnologia computa
cional e pela farda- o militar, o policial, o investigador e os homens 
anônimos investidos de poder. 

Haverá algum paralelo? Durante o curto florescimento da cultura 
grega, acreditava-se que a sabedoria suprema e a justificativa funda
mental da comunidade consistia em criar um homem, uma pessoa su
perior em suas características humanas. A pessoa que está surgindo 
encontra-se bastante próxima deste objetivo. Acredito que ela também 
se sentiria razoavelmente à vontade no mundo renascentista, outro pe
ríodo difícil e estimulante de transformação. B evidente, porém que 
suas características não predominaram na história. Caso sobreviva, ela 
será a exceção e não a regra. 
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Obstáculos 

Haverá oposrçao ao surgimento desta nova pessoa. A natureza 
destes obstáculos pode ser caracterizada através de uma série de 
"slogans" que nos dizem algo a respeito das fontes de antagonismo. 

Em primeiro lugar, "O Estado acima de tudo". A última década 
tornou patente que neste país, assim como na maioria dos demais, a 
elite governante e a burocracia compacta que a rodeia não admitem 
dissidentes ou indivíduos que possuam valores e objetivos diferentes. 
A nova pessoa tem sido e será atormentada, privada de liberdade de 
expressão, acusada de conspiração, encarcerada por sua recusa a sub
meter-se. Somente um despertar maciço - e improvável - do público 
norte-americano poderia reverter esta direção. A aceitação da diversi
dade de valores, de estilos de vida e de opiniões é o cerne do processo 
democrático, mas ela já não viceja nos Estados Unidos. Portanto, 
essa pessoa emergente certamente será reprimida, se possível, pelo 
governo. 

Em segundo lugar, "A tradição acima de tudo". Em nossa socie
dade, as instituições - educacionais, incorporativas, religiosas, fami
liais - opõem-se frontalmente a quem quer que desafie a tradição. As 
universidades e escolas públicas são as instituições que provavelmente 
se mostrarão mais hostis a essa pessoa de amanhã. Ela não se enquadra 
em suas tradições e será condenada ao ostracismo e eliminada sempre 
que possível. As empresas, apesar de sua imagem conservadora, res
pondem um pouco melhor às tendências públicas. Mesmo assim, serão 
contrárias à pessoa que coloca a auto-realização acima do desempenho, 
o crescimento pessoal acima dos salários ou lucros, a colaboração com 
a natureza acima de sua conquista. A igreja é um oponente menos 
temível, e as tradições familiais e conjugais já se encontram em tal 
estado de confusão que é pouco provável que seu antagonismo, embora 
exista, seja eficaz. 

Em terceiro lugar, "O intelecto acima de tudo". O fato desse novo 
indivíduo pretender ser uma pessoa inteira - corpo, mente, sentimen
tos, espírito e poderes psíquicos, todos integrados - será considerado 
uma de suas ofensas mais arrogantes. Não apenas o mundo científico 
e acadêmico, mas também o governo, baseiam-se na premissa de que 
a raciocínio cognitivo representa a única função humana importante. 
Basta ler o livro espantoso da autoria de Halberstam para se dar conta 
de que os "melhores e mais brilhantes" acreditavam que "bastavam 
a inteligência e a racionalidade para responder e solucionar qualquer 
coisa" ( 1972, pág. 44): Foi esta crença que conduziu ao pântano do 
Vietnam. Cientistas, docentes universitários e legisladores, em todos os 
níveis, partilham desta convicção. Serão eles os primeiros a destilar 
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desprezo e escárneo sobre quem quer que desafie este credo, por 
meio de palavras ou atos. 

Em quarto lugar, "O homem deve ser moldado". Segundo o rela
tório de Stanford, é possível extrapolar, através de recursos da lógica, 
uma concepção de homem vigente na atual cultura tecnológica. Esta 
concepção implica na aplicação da tecnologia social e psicológica ao 
controle da conduta não-conformista, em defesa de uma sociedade 
pós-industrial estável. Esses controles não seriam exercidos por alguma 
força institucional específica, e sim pelo que os autores denominam as 
"burocracias de guerra - bem estar - indústria - comunicações -
polícia" (1973, xxi - xxii). É evidente que um dos primeiros 
objetivos desta complexa teia, caso a imagem conformista do homem 
prevaleça, seria o de controlar ou eliminar a pessoa que estou des
crevendo. 

Uma tal modelagem pode ser promovida não só por um sutil 
controle coercitivo, mas até pelo progresso constante do próprio co
nhecimento científico. Os biólogos e bio-quínücos estão estudando as 
possibilidades da modelagem genética e de alterações quimicamente 
induzidas no comportamento. Tanto quanto o conhecimento social e 
psicológico, esses progressos podem ser utilizados como potenciais de 
controle ou de libertação. Há muito que os físicos deixaram de ser 
ingênuos quanto aos usos que se fazem de suas descobertas. A seguir, 
encontram-se as ciências biológicas e psicológicas. Elas também po
dem, facilmente, tornar-se instrumentos deste maciço complexo buro
crático em que a marcha em direção ao controle parece inevitável, 
sem que haja uma única pessoa responsável por qualquer passo espe
cífico - um monstro rastejante, de cabeça de hidra, que engoliria o 
tipo de pessoa que descrevi.· 

Em quinto lugar, "O status quo para sempre". A mudança é uma 
ameaça; e a possibilidade de sua ocorrência gera pessoas assustadas e 
indignadas. Tais pessoas são encontradas, em sua forma mais pt~ra, 

na extrema direita, embora todos nós tenhamos algum receio de pro
cessos, de mudanças. Portanto, os ataques sonoros contra esta nova 
pessoa virão da direita altamente conservadora, que compreensivelmen
te se aterroriza ao ver seu mundo tão seguro se dissolver, mas ela 
receberá considerável apoio silencioso de toda a população. A mudança 
é penosa e incerta. Quem a quer? A resposta é: poucos. 

Em sexto lugar, "Nossa verdade é a verdade". O defensor de 
crenças extremadas é também inimigo de mudanças e se encontra na 
esquerda, na direita e no centro. Não será capaz de tolerar uma pessoa 
suave, perscrutadora e que não possui certezas. Jovem ou velho, esquer
dista fanático ou da extrema direita, ele precisa se opor a esse indi-
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víduo em processo, que busca a verdade. Verdadeiros crentes, como 
esses, possuem a verdade, e aos outros cabe concordar. . _ 

Assim, à medida que continuar a emergir, essa pessoa de ama~a 
encontrará resistência e hostilidade crescentes, provenientes destas sets 
fontes importantes. É possível que elas acabem por subjugá-la. 

E o futuro? 

No entanto, a História tem mostrado com insistência que uma 
evolução iniciada não é facilmente . detida. A entrada em cena de um 
número maior de pessoas deste tipo pode ser retardada por qualquer 
uma das forças mencionadas, ou por todas elas. A revolução silencio· 
sa de que ela é essência pode se tornar mais vagorosa. Esta pessoa 
pode ser eliminada. Pode ser obrigada a viver exclusivamente nos 
"subterrâneos". Contudo, suas qualidades espalharam um fermento 
possante pelo mundo. Será difícil restituir este gênio à garrafa. Será 
duplamente difícil porque aí está uma pesso~ que viv~ seus _;alore~. 
Este viver um sistema de valores novo e divergente e a açao mais 
revolucionária que uma pessoa pode empreender, além de não ser facil
mente destrutível. 

Suponhamos então que ele tenha uma possibilidade mínima de 
vir à luz, de adquirir influência, de mudar nossa sociedade. Qual seria 
o quadro? Tão ameaçador ou horrível quanto muitos o temeriam? 

A pessoa que emerge não realizaria a Utopia. Cometeria erros, 
seria parcialmente corrompida, iria longe demais em determinadas dire
ções. Mas promoveria uma sociedade que reforçaria certas tendências, 
uma cultura que caminharia nas seguintes direções: 

Para uma abertura não defensiva em todas as relações interpes
soais na família, na força de trabalho, no sistema de liderança. 
Para a exploração do eu, e o desenvolvimento da riqueza do soma 
humano - mente e corpo - integral, individual, responsável. 
Para a valorização do indivíduo pelo que ele é, independente
mente de sexo, raça, status ou posses materiais. 
Para a formação de agrupamentos humanizados em nossas comu
nidades, nossos ambientes educativos, nossas unidades produtivas. 
Para um relacionamento estreito, respeitoso, equilibrado, recípro
co com o mundo natural. 
Para a valorização dos bens materiais somente quando melhora
rem a qualidade da vida pessoal. 
Para uma distribuição mais justa dos bens materiais. 
Para· uma sociedade com um mínimo de estrutura - onde as ne
cessidades humanas tenham prioridade sobre qualquer estrutura 
experimental que se crie. 
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Para a liderança temporária, substituível, baseada na competência 
do líder para satisfazer uma necessidade social especfíica. -
Para uma preocupação mais autêntica e interessada para com os 
que precisam da ajuda. 
Para uma concepção humana de ciência - em sua fase criativa, 
na verificação de suas hipóteses, na consideração do valor hu
mano de suas aplicações. 
Para todos os tipos de criatividade - no pensamento e na explo
ração - nas áreas das relações sociais, das artes, do planeja
mento social, da arquitetura, dos planejamentos urbanos e regio
nais, da ciência. 

Para mim, estas tendências não são assustadoras mas excitantes. 
A despeito da escuridão do presente, nossa cultura pode estar à beira 
de um grandioso salto evolucionário-revolucionário. Digo simples
mente de todo meu coração - Poder à pessoa que está surgindo e à 
revolução que ela traz em si. 
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Curso integrado de Lógica e Lingüística 

208 p,, formato 16 x 23 em., ISBN 85-12-31100-2 

Sumário: Agradecimentos. Introdução, Ponto de partida. A lógica e a 
lingüística. A Filosofia. Os pré-socráticos. Tales de Mileto. Anaximandro. 
Anaxímenes. Pitágoras. Heráclito. Parmênides. Empédocles. Leucipo e 
Demócrito. Anaxágoras. Protágoras. Sócrates e Platão. Aristóteles. A 
Lógica. A lógica aristotélica e as pontualizações kantianas. Lógica 
material e Lógica formal. Dedução e indução. Análise e síntese. 
Pensamento mediato e pensamento imediato. Pensamento linear e 
pensamento dialético. Realidade e pensamento. Pensamento e 
linguagem. O pensamento lógico após Aristóteles. Agostinho de Hipona. 
Boécio. Abelardo. Averróis. Tomás de Aquino. Occam. Bacon. Descartes. 
Locke. Leibniz. Kant. Fichte. Humboldt. Mil!. Peirce. Meinong. Frege. 
Husserl. Russell. Wittgenstein. Austin. Ayer. Carnap. Searle. Montague. 
Strawson. A Lingüística. Saussure. Bühler. Baudouin de Courtenay. 
Trubetzkoy. Jakobson. Martinet. Boas. Sapir. Bloomfield. Pike. Hjelmslev. 
Firth. Chomsky. Síntese da abordagem lingüística sincrônica, formal e 
funcional. A Análise do discurso e a Lingüística textual. Halliday. 
Weinrich. Ducrot. lsenberg. Lang. Dressler. Van Dijk. Petõfi. Língua 
falada e língua escrita. Coesão e coerência. Idéia e Palavra. As idéias. 
As idéias e a definição do real. As palavras. Esquema das classes 
gramaticais. Constituição das palavras. Esquema morfológico português. 
As idéias e as palavras nos textos. Exercícios. Idéias-chave. Conceito 
e Sintagma. O conceito. O sintagma. Princípios sintáticos. O sintagma 
verbal. O sintagma nominal. Esquema sintagmático nominal português. 
Funções sintagmáticas no português. Esquema sintagmático verbo
nominal. Os conceitos e os sintagmas nos textos. Exercícios. Juízo e 
Oração. Os juízos. Classificação dos juízos. As orações. Classificação 
semântica da oração simples. Classificação morfossintática da oração 
simples. Esquema da oração simples. Os juizos e as orações nos textos. 
Exercícios. Raciocínio e Período. Os raciocínios. Raciocínios dedutivos. 
Os períodos ou orações compostas. Orações coordenadas sindéticas. 
Orações coordenadas assindéticas. Orações subordinadas. Esquema 
da oração composta. Os raciocínios e os períodos nos textos. Exercícios. 
Estrutura dedutiva do texto. Estrutura indutiva do texto. Estrutura 
sintática do texto. Outros exercícios. Texto, co-texto, contexto e hipertexto. 
O contexto. O co-texto. Delimitação. Descrição. Coesão e coerência. O 
texto. Reconstrução. Síntese. Anexos. Classificação fonética articulatória 
e alfabeto português. Classificação fonética acústica. Classificação 
fonética gerativa. Transcrições fonológico-fonéticas. Símbolos e normas. 
Sistemas morfossintático funcional. Glossário e Índic& de matérias. 
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Susan Schenkel 

A MULHER BEM-SUCEDIDA 

170 p., formato 14 x 21 em ISBN 85-12-00390-1 

Muitas mulheres se desvalorizam porque elas mesmas 
desmerecem e minimizam ·suas habilidades e realizações. 
Quando se pede a homens e mulheres para avaliarem seu 
próprio trabalho, as mulheres com freqüência depreciam a 
qualidade de seu produto, seja porque enfatizam os pontos 
negativos, seja porque atribuem automaticamente o sucesso 
a qualquer cutro fator que não a competência. 

As estratégias e técnicas para se libertar, derivadas da 
experiência clínica da autora e de um campo da psicologia 
chamado autocontrole comportamental, constituem uma varie
dade de atividades simples que auxiliam as pessoas a irem 
em frente e a contrtJlarem seu próprio comportamento de' 
modo mais eficaz. 

O jeedback positivo nos mostra o que funciona. Ele nos 
diz que padrões de comportamento são eficazes e, ainda, 
que temos condições de pôr em prática tais padrões. 

Ignorar o feedback positivo nos predispõe aos sentimen
tos de desamparo. À medida que atribuímos o sucesso à 
sorte, à facilidade da tarefa ou ao esforço de outras pes
soas, estamos confessando que não temos controle da reali
.dade que nos cerca. 

Antonio Carlos Pacheco e Silva Filho 

CINEMA, LITERATURA, PSICANÁLISE 
, 

112 p., 14 x 21 em, ISBN 85-12-00400-2 

A sensibilidade intuitiva, existente em grau maior nos 
grandes escritores e em vários diretores de cinema, faz com 
que eles, sem que o percebam, entrem em contato com fan
tasias inconscientes universais, as quais se tornam o con
teúdo latente de suas obras. 

Freud reconheceu que os grandes escritores mostraram 
"saber" da existência do inconsciente muito antes de este 
ser descoberto e colocado sob um enfoque científico pelo 
próprio Freud. 

Escritores e poetas, principalmente os "herméticos", 
revelam o mesmo "conhecimento", assim como os drama
turgos, a começar pela Grécia Antiga, com seus mitos, fonte 
inesgotável de inspiração e sabedoria. Sófocles, Cervantes, 
Shakespeare, Dostoievski, Valéry, Kafka, Borges podem ser 
citados, à guisa de exemplo. 

O mesmo pode ser dito de cineastas intuitivos do incons
ciente, como Bufiuel, Pasolini, Bergman, Fellini, Bolognini, 
Polanski, Spielberg etc. 

Sumário: A influência do inconsciente em obras literá
rias e cinematográficas. O cinema atual como reflexo da 
alienação sexual da humanidade. E. T. Sobre os "vídeo-idio
tas": Muito além do Jardim. O cinema de terror. O Belo 
Antonio. Morangos Silvestres. O Inquilino. E la Nave Va. 
Belle de Jour. Pretty Baby. Dona Flor e seus Dois Maridos. 
Anjo Exterminador. O Cemitério à Beira Mar. D. Quixote 
de la Mancha. O Pequeno Príncipe. Teorema. Gradiva. Os · 
últimos Dias. O Caso Schreber. Sonhos, Memórias, Refle
xões. Os Seres Imaginários. 



Vicente Masip 

História da Filosofia Ocidental 

464 p., formato 16 x 23 em., ISBN 85-12-76440-6 

Características da obra: - informação confiável e abundante 
baseáda nas próprias obras dos pensadores, em traduções 
rigorosas ou em comentaristas autorizados;- reflexão sistemática 
sobre o conteúdo;- precisão terminológica; -linguagem acessível; 
- contextualização histórica, científica e cultural. História da 
Filosofia Ocidental apresenta:- um levantamento detalhado dos 
principais pensadores, escolas e tendências da filosofia ocidental; 
- vida, pensamento, terminologia e obras dos filósofos 
considerados exemplares na nossa cultura (173); - cronologia, 
naturalidade, perfil intelectual e produção de outros pensadores 
ocidentais importantes (394);- definição de cada um dos termos 
filosóficos e lingüísticos mencionados - em separado, após 
cada pensador, e de modo sintético no final; - um conjunto de 
quadros sinóticos com os filósofos, fatos históricos e 
acontecimentos científicos, artísticos e culturais relevantes de 
cada época; Trata-se de uma obra para:- especialistas, filósofos 
ou historiadores, interessados em sintetizar conhecimentos 
dispersos e identificar pensadores clássicos ou recentes; -
estudantes universitários que procuram terminologia específica e 
acessível; - autodidatas à procura de instrumentos de 
aprendizagem sistemática, progressiva e precisa no âmbito da 
filosofia e .da lllistória. Vida, obras, pensamento e terminologia 
específica de 173 filósofos considerados exemplares na nossa 
cultura. Cronologia, naturalidade, perfil intelectual e produção de 
outros 394 pensadores ocidentais importantes. Épocas e escolas 
filosóficas. Quadros sinóticos de acontecimentos, arte, ciência e 
cultura. Dicionário terminológico e índice remissivo integrados. 
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